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 بنام خداوند متعال

درگوشه سمت چپ صفحه ، "     Bookmark" عالمت    روي سرخط  اخبار مشاهد براي لطفا

وبرای دستیابی به شرح اخبار "+" همچنین برای مشاهده عنوان هر خبر برروی عالمت   کلیک  نموده 

 کلیک فرمائید  Bookmarkصرفا برروی عناوین در 

 

 روی اتصال رایانه به اینترنتدرصورت  خبرهای مرتبط احتمالیبرای دستیابی به خبردر منبع اصلی و 

  .نمایید کلیك "لینک التین آبی رنگ ذیل هر خبر"

انتشار مطالب خبری لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطالع کاربران از فضای 

 .شود ای بازنشر می رسانه

 :تهیه شده در سایت دفتر کشاورزی به آدرس ذیل نیز قابل مطالعه و دانلود استاخبار 

http://iccima.ir/fa/matboat.html 

 

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 .فرمائید مارا بهره مند

 جوابگو خواهند بود 62744380126و فاکس   62744380120در این راستا تلفن  
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 آب

 - 60/40/49فارس

بازدهی آبیاری نوین دو برابر روش /بندی ساماندهی کارشناسان ناظر کشاورزی تدوین شد طرح بلوک
 غرقابی

بندی ساماندهی کارشناسان و ناظران  طرح بلوکمشاور وزیر و مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی از تدوین 

 .کشاورزی در مناطق روستایی خبر داد

وگویی هدف از تهیه  پور در گفت به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، اسماعیل اسفندیاری خبرگزاری فارسبه گزارش 

این طرح را ساماندهی و نحوه به کارگیری مؤثر کارشناسان ناظر کشاورزی جدیداالستخدام در مراکز خدمات کشاورزی سراسر 

 .کشور عنوان کرد

های تحقیقاتی، تخصصی و  تولیدکنندگان و روستاهای هر بلوک به منظور انتقال یافتهایجاد ارتباط دوسویه و مستمر با : وی افزود

های تولید و انعکاس آن به  پشتیبانی، پیگیری در رفع نیازهای پشتیبانی، اطالعات عمومی و تخصصی کشاورزان در مزارع و عرصه

دسترسی به آمار و اطالعات متقن و قابل اعتماد تولیدات های فنی بر مزارع و باغات و واحدهای دامی و تولیدی و  مسئوالن، نظارت

 .کشاورزی و عوامل مؤثر بر آن از جمله اهداف این طرح است

هایی همچون تعداد روستاها، مساحت  پور با اشاره به اینکه در این طرح، هر بلوک متشکل از یک یا چند روستا با شاخص اسفندیاری

تعیین حدود مسئولیت کاری در کارشناسان و امکان : اغی و واحدهای دامی است، تصریح کردارضی زراعی آبی و دیم و یا اراضی ب

بندی این  برداری برای کشاورزان از جمله مزایای بلوک ارزیابی عملکرد و اثربخشی آن، ارائه خدمات آموزشی و ترویجی، افزایش بهره

 .طرح است

های آبیاری نوین و افزایش  در عرصه تولید را مدیریت آب، توزیع سیستمهای به کارگیری کارشناسان ناظر  وی یکی از اولویت

 4.1شود، به ازای هر مترمکعب آب بین یک تا  های آبیاری نوین استفاده می در مزارعی که از سیستم: کارایی آب دانست و گفت

تا  7.0های گندم به ازای هر مترمکعب آب  های آبی غرقابی میزان تولید دانه کیلو گرم دانه گندم تولیدشده در حالی که درشیوه

 .کیلوگرم است 7.0

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40617079777911 
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 آب
 

 خبرنگاران جوان - 106۱خرداد  41: تاریخ

 ای باغ انگور در ملکان آبیاری قطره ساخت بزرگترین مجتمع

 .ای باغی انگور کشور با حضور وزیر دادگستری در شهرستان ملکان آغاز شد اجرای طرح بزرگترین مجتمع آبیاری قطره

هکتار باغ انگوردر روستای حسین آباد اجرا می 177؛ این مجتمع در زمینی به مساحت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 .شود که بیش از پنجاه میلیارد ریال اعتبار برای آن در نظر گرفته شده است

وزیر دادگستری شامگاه دیروز در مراسم آغاز عملیات اجرایی این طرح با اشاره به برنامه دولت برای کاهش مصرف آب با روشهای 

 .حداقل استفاده از منابع آبی بیشترین استفاده را بردباید با : نوین آبیاری گفت

ایران ازمنابع آبی کمی برخوردار است ومیزان بارندگی نیز در مقایسه با سایر کشورها بسیار ناچیز : حجت االسالم پورمحمدی گفت

 .است

برای مصرف بهینه آب صورت نگیرد دهها روستا وشهردر کشور با بحران آب آشامیدنی مواجه است که اگر برنامه ریزی : وی افزود

 .مشکالت حادتر خواهد شد

http://www.yjc.ir/fa/news/1170044 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5207711/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86
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 آب

 ایسنا - 106۱خرداد  0یکشنبه 

 های بازرگانی جلوگیری از صادرات آب مجازی توسط تعرفه

کشاورزی، حکمرانی آب و افزایش راندمان آب از طریق تکنولوژی، راهکارهای جلوگیری های مناسب بازرگانی، ترویج و آموزش  اتخاذ سیاست"

 ."از صادرات آب مجازی هستند

های مناسب در  توسعه تکنولوژی، استفاده از بذرهای اصالح شده، بکارگیری روش: وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد بهاءالدین نجفی در گفت

 .های بخش کشاورزی قرار گیرد افزایش بازدهی منابع آبی باید در اولویت سیاستکاشت، داشت و برداشت در جهت 

ها عمل کنیم و عجوالنه وارد موضوع صادرات آب مجازی شویم کارساز نیست و ممکن است  که سریعا بخواهیم مانند سدسازی این: وی افزود

حرف قرار دارد،   ش کشاورزی مورد توجه قرار گرفته و هنوز در مرحلهاین مساله به تازگی در سطوح مختلف بخ. هایی به کشور وارد کند لطمه

 .طلبد ها زمان می لذا عملیاتی شدن سیاست

توان از آن در  های بازرگانی ابزاری است که می تعرفه: های بازرگانی تاکید و تصریح کرد آب مجازی در سیاست  نجفی بر لزوم توجه به مساله

تحقیق و ترویج . در درازمدت هم باید کشاورزان را به تولیدات با نیاز آبی کم تشویق کنیم. اورزی استفاده کردصادرات و واردات محصوالت کش

 .گذاری الزم در این زمینه انجام نشده است های اخیر سرمایه کشاورزی نیز باید جدی گرفته شود که متاسفانه طی سال

آبی را از جمله اقدامات جلوگیری از صادرات آب  الح شده مقاوم با خشکی و کماین کارشناس کشاورزی تحقیقات برای تولید بذرهای اص

هایی که در  سیاست. آبی نیازمند استفاده بهینه از منابع آبی است جلوگیری از تغییرات اقلیمی و مقابله با بحران کم: مجازی دانست و گفت

حفر . های آب زیرزمینی لطمات زیادی وارد کرد انجام شد، به سفره گذشته درخصوص تشویق کشاورزان به تولید بیشتر با هدف خودکفایی

 .ها و اضافه برداشت به سرعت منابع آبی را که طی صدها سال ذخیره شده بودند نابود کرد های متعدد بدون در نظر گرفتن حریم چاه چاه

های  طی سال. زایی قراردارند ر کمبود آب در معرض بیابانهای کشور بر اث بسیاری از دشت: وی با اشاره به بحران محیط زیست خاطرنشان کرد

ریزی بهتری انجام شود؛ چرا که در بسیاری از موارد  توانست با برنامه رسد می زدگی به احداث سد پرداختیم که به نظر می گذشته با شتاب

 .مشخص شد مالحظات زیست محیطی در نظر گرفته نشده است

ها در  ها و تاالب ها، جنگل رودخانه. سدهایی مواجه هستیم که سطح ذخایر آنها پایین است و امکان آبگیری ندارنداکنون با  هم: نجفی ادامه داد

 .رسد در حال مواجهه با بحران زیست محیطی هستیم حال از بین رفتن هستند و به نظر می

های نوین آبیاری، به  بسیاری از کشورها با استفاده از روش :وری آب در ایران اشاره و تصریح کرد این کارشناس کشاورزی به پایین بودن بهره

وری آب باید در دستور کار قرار گیرد اما با افزایش سطح  لذا افزایش بهره. کنند ازای هر متر مکعب آب بیشتر از دو برابر ما محصول تولید می

 .زیر کشت همراه نباشد

پردازد باید جدی گرفته شود و الزم است با مشارکت  های کشاورزی می و تشکل ها حکمرانی آب که به نقش دولت، گروه: وی تاکید کرد

  .بر و افزایش بازدهی آب برویم آب کشاورزان به سمت تولید محصوالت کم

http://www.isna.ir/fa/news/61707074171 
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 اقتصاد کالن

 اقتصاد کالن
 خبرنگاران جوان - 106۱خرداد  4۱: تاریخ

 حمایت از تولید و عدم وابستگی با استفاده از کاالی ایرانی

شود نسبت به کاالی صادراتی خود از مرغوبیت کافی برخوردار  چایی که در بازار عرضه می: عضو کمیسیون اقتصادی اظهار کرد

 .ایرانی شده است نیست و این عامل موجب بدبینی مردم به چای

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانسید ناصر موسوی الرگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 

در حال حاضر در : د بیان کردشو ترین چای در جهان است و به کشورهای اروپایی صادر می خصوص چای ایرانی که جزو با کیفیت

 .کنند صادرات کاالها با بهترین کیفیت باشد کنند زیرا صادرکنندگان همواره سعی می ترین اسانس را به چای اضافه می ایران کم

وردار شود نسبت به کاالی صادراتی از مرغوبیت کافی برخ کاران، چایی که در بازار ایران عرضه می با توجه به تذکرات مکرر به چای

 .نیست و این موضوع موجب بدبینی مردم به چای ایرانی و گرایش به سمت چای خارجی شده است

بندی  اگر قصد تولیدکنندگان ما تحقق اقتصاد مقاومتی با اعتماد مردم به کاالی ایرانی باشد، باید در کیفیت و بسته: وی گفت

مسبب استفاده از چای خارجی که دارای رنگ و اسانس است به چای های داخل توجه بیشتری شود که این امر  محصوالت در بازار

 . ایرانی خواهد شد

کاالهای داخلی نیز باید همراه با تبلیغات فراوان و در نظر گرفتن جوایزی برای : موسوی الرگانی در ادامه اظهار داشت

ه بستر چرخه تولید و عدم وابستگی را فراهم کنندگان باشد که این امر سبب جلب مشتری و رونق تولید داخل خواهد شد ک مصرف

 .ها تاثیر گذار نخواهند بود کند لذا اگر اهمیت غذایی داشته باشیم تحریم می

ها کاهش پیدا  باشد حال اگر بخواهیم وابستگی وضعیت تولید چای در کشور جوابگوی نیازهای داخل نمی: وی در پایان تصریح کرد

 .کاران شمال کشور موجب رونق این صنعت و حمایت از کشاورزان خواهیم شد کند با پرداخت تسهیالت به چای

http://www.yjc.ir/fa/news/1147111/% 
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 اتقصاد کالن
 آیانا 1060خرداد  40, دوشنبه

 ایجاد شرکت اقتصادی عشایری با سهام داری عشایر 
نشست مشترک مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر با رزم حسینی استاندار کرمان و 

پور ابراهیمی نماینده مردم شهرستان های کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی، در محل استانداری کرمان برگزار 

 . شد

ر ابراهیمی، نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی در این نشست ، محمدرضا پو(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

این صندوق می تواند از منابع خود برای سرمایه گذاری و رسیدن به منابع پایدار استفاده کند، سرمایه گذاری در استان : گفت

 .کرمان از سوی این صندوق به دلیل مجموع منابعی که در اختیار دارد امکان پذیر است

در بخش توسعه فعالیت های بیمه ای و افزایش ضریب پوشش بیمه ای در استان باید اقدام مهمی صورت گیرد و همه : وی افزود

 .مسئوالن در این زمینه کمک های الزم را انجام دهند

اجرایی کردن طرح های اوایل تیرماه نشستی با حضور استاندار کرمان و مدیر عامل صندوق برای بررسی و : وی خاطر نشان کرد

 .پیشنهادی برگزار می شود

محمد رضا رستمی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر نیز در خصوص صندوق، اهداف و ماموریت های 

دیت و آن، تفاوت بیمه های عمر و سرمایه گذاری و تعهدات صندوق، بحث حذف حمایت های مستقیم، دریافت بودجه بدون محدو

 .عدم وجود دفترچه درمانی در این صندوق توضیحاتی ارائه کرد

رستمی هدف از این سفر را بررسی ایجاد مشارکت و سرمایه گذاری در حوزه های مختلف استان کرمان و بررسی نحوه گسترش 

 .پوشش بیمه اجتماعی روستاییان عنوان کرد

می تواند پایلوت برنامه های سرمایه گذاری و مشارکتی اقتصادی صندوق استان کرمان : استاندار کرمان نیز در این نشست گفت

در ادامه، علیرضا رزم حسینی، استاندار کرمان با بیان اینکه اقتصاد .بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر انتخاب گردد

در استان کرمان داریم که باید برای نجات هزار عشایر  077: عشایری لطمه دیده است و روز به روز این روند ادامه دارد، گفت

صندوق بیمه اجتماعی عشایر و روستاییان کشور می تواند با ایجاد یک شرکت : استاندار کرمان ادامه داد.اقتصاد آنها کمک کنیم

ولید و اقتصادی عشایری با سهام داری عشایر و به دنبال آن احداث یک فروشگاه بزرگ عشایری در شهرستان کرمان زنجیره ت

 .فروش مستقیم محصوالت عشایر را در شهر کرمان راه بیاندازد و اقتصاد عشایری را با این مکانیزم رونق ببخشد

استان در حوزه کشاورزی به سمت رونق صنایع گلخانه ای و به نوعی مشارکت با کشاورزان در حرکت است : استاندار کرمان افزود

پایان این نشست بین استاندار کرمان و مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، در .که به اهداف این صندوق نزدیک است

روستائیان و عشایر تفاهم نامه ای با موضوعیت توسعه بیمه اجتماعی به امضا رسید که یکی از بندهای آن مشارکت در سرمایه 

ح در خصوص سرمایه گذاری و برگزاری جلسه با در پایان، فرصت یک ماهه جهت ارائه تحقیق و بررسی و انتخاب طر .گذاری است

نماینده کرمان و )به گزارش ایانا، این نشست با حضور محمدرضا پورابراهیمی.میزبانی صندوق اوایل تیرماه در تهران مطرح گردید

سیف الهی ، رزم حسینی استاندار کرمان، سلطانی زاده ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت، (راور در مجلس شورای اسالمی

شهردار کرمان، امینی معاون امور بانک ها، شیخ اسدی مدیرکل اقتصادی و دارایی، سنجری مدیر گروه سرمایه گذاری استانداری 

کرمان و سعیدی مدیر کل جهاد کشاورزی شمال استان در محل استانداری کرمان با موضوعیت توسعه سرمایه گذاری و توسعه 

 .ر گردیدبیمه اجتماعی در استان برگزا

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11016-4.html 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22729-1.html
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 اقتصاد کالن
  فودپرس 1060خرداد ماه  7پنج شنبه 

 تورم محصوالت وخدمات کشاورزی چقدر بود؟ مواد غذایی
تورم . منتشر کرد« 4060ت فروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی، زمستان قیم»مرکز آمار ایران گزارشی با عنوان  <

بر اساس گزارش مرکز . درصد افزایش گزارش شده است 10.1، با 4061محصوالت کشاورزی، دامی و خدمات در قیاس با زمستان 

رو  درصدی رو به 419.6با افزایش  4061آمار ایران، بیشترین افزایش قیمتی در قیمت پرتقال بوده است که نسبت به زمستان سال 

بیشترین قیمت پرتقال، متعلق به استان فارس است .تومان رسیده است 066تومان به هزار و  077شده است و از میانگین هرکیلو 

. داردتومان به استان گیالن تعلق  101تومان به فروش رسیده و کمترین قیمت هم با قیمت هزار و  919که به قیمت دو هزار و 

 10در این بخش قیمت میانگین نسبت به سال گذشته . بعد از پرتقال، بیشترین تغییر را قیمت شخم زمین دیم با تراکتور دارد

های دیم به وسیله تراکتور متعلق به استان گیالن است که هزینه  بیشترین قیمت برای شخم زدن زمین. درصد افزایش داشته است

تومان به استان لرستان تعلق  000هزار و  10تومان و کمترین قیمت این خدمات با قیمت  170هزار و  411آن روزانه برابر است با 

 11همچنین قیمت نارنج هم با افزایش . درصدی را تجربه کرده است 11در ادامه هم دیسک زمین دیم با تراکتور افزایش . دارد

ها نسبت به  قیمت  در زمینه بیشترین کاهش. ها قرار گرفته است درصدی نسبت به سال گذشته، در رده چهارم بیشترین افزایش

تومان به فروش  047هر کیلو  4061گوجه فرنگی که در زمستان .درصد کاهش داشت 11.1، گوجه فرنگی 4061زمستان 

لویه و های کشور، به استان کهگی فرنگی در میان استان بیشترین قیمت گوجه. تومان کاهش قیمت داشت 971رسید به  می

رسید و کمترین قیمت هم به قیمت  تومان به فروش می 611بویراحمد تعلق دارد که هر کیلو از این محصول کشاورزی را هزار و 

بعد از گوجه فرنگی، خیار هم جزو محصوالتی است که قیمتش نسبت به . تومان به استان هرمزگان تعلق دارد 111هر کیلو 

، نسبت به زمستان سال قبل آن، کاهش شش درصدی 4060محصول نسبت در زمستان  این. کاهش داشت 4061زمستان سال 

شد در حالی که در زمستان سال  تومان خرید و فروش می 10، به طور میانگین، هزار و 4061هر کیلوگرم خیار در زمستان . داشت

درصدی  4.0ر مرد به ازای هر روز کار کاهش عالوه بر اینها قیمت کارگر وجین کا. تومان کاهش یافت 661بعد آن قیمت فروش به 

  .بدون هیچ تغییری باقی ماند( پرواری)بعد از آن هم قیمت گاو کمتر از دو سال . را تجربه کرد

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 اقتصاد محصوالت

 - 60/40/40فارس

 عرضه میوه خارجی قاچاقی بر خالف اقتصاد مقاومتی/سبزی در تهرانقیمت میوه و 
های خارجی به دلیل یک دستی و دور ریز کمتر علیرغم گرانی  میوه: رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران، گفت

 .مشتریان خاص خود را دارد

های خارجی  میوه: ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گفت

توان جلوی عرضه   شود که علیرغم برخورد مأموران میادین به دلیل حجم زیاد نمی بار عرضه می قاچاق در میادین مرکزی میوه و تره

 .کامل آن را گرفت

تر و دور ریز آن کمتر است، بنابراین علیرغم گرانی، فروشندگان  ک دستهای داخلی ی های خارجی نسبت به میوه میوه: وی افزود

 .خارجی مشتریان خاص خود را دارد  ها دارند، ضمن اینکه میوه تمایل بیشتری نسبت به عرضه این میوه

هزار تومان و  49برزیلی هزار تومان، هلو و شبرنگ  17هر کیلو گرم انبه پاکستانی : رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران بیان داشت

 .هزار تومان است 17ای  زردآلوی ترکیه

شود و هر کیلو گرم  لیموترش قاچاق موجود در بازار از کشورهای آفریقایی، برزیل و ترکیه به کشور وارد می: مهاجران تصریح کرد

 .هزار تومان است 40آن 

 .هزار تومان است 00تومان و انگور شیلی  077هزار و  9هزار تومان پرتقال مصری  40هر کیلوگرم گالبی چینی : وی افزود

: تومان نرخ دارد، اظهار داشت 177هزار و  1هزار تومان تا  0رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران با بیان اینکه هر عدد نارگیل بین 

ای که در بدنه آن   به دلیل روزنهشوند و درون میوه آن  ها به خاطر حمل و نقل نامناسب در بارگیری دچار آسیب می اغلب نارگیل

 .شود، گندیده است ایجاد می

 .تومان است 177هزار و  1هزار تا  1قیمت هر کیلوگرم موز هم حدود : وی افزود

قیمت هندوانه در روزهای اخیر کاهش داشته و به : های داخلی اشاره کرد و اظهار داشت مهاجران در ادامه به بیان قیمت میوه

 .هزار تومان دارد 0تا  177تومان رسیده و طالبی و ملون هم قیمتی حدود هزار و  917رم، هزار و حدود هر کیلوگ

تومان  177هزار و  0فرنگی سنندج هم حدود  هزار تومان است و توت 49هزار تا  1فرنگی بین  قیمت هر کیلو توت: وی تصریح کرد

 .است

تومان و هر  077تا  177زمینی تازه حدود هزار تومان، سیب کهنه بین  سیبقیمت هر کیلوگرم : رئیس اتحادیه میوه و سبزی افزود

 .تومان است 077تا  917کیلوگرم پیاز سفید حدود هزار تومان و زرد بین 

 .هزار تومان و هر کیلوگرم گوجه فرنگی حدود هزار تومان است 1قیمت هر کیلوگرم خیار حدود : مهاجران بیان داشت

شود و باعث ورود انواع آفت و  خارجی برخالف حمایت از تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی وارد کشور میبه گزارش فارس، میوه 

مردم در برابر مصرف این کاالهای . شود بیماری به باغهای کشور، افزایش مصرف سم و آفت کش و افزایش سرطان در جامعه می

 .قاچاقی مقاومت کنند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40617070777600 
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 اقتصاد محصوالت

 خرداد  91اندازی معامله قرارداد آتی کنجاله سویا در  راه
راه اندازی  خردادماه سال جاری، قرارداد آتی کنجاله سویا در بورس کاالی ایران 91در روز : بورس کاال اعالم کرد

 .شود می

به نقل از بورس کاالی ایران، حسین پناهیان مدیرعامل بورس کاالی ایران با اعالم این ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

های پایه در  یکی از رویکردهای اساسی بورس کاالی ایران برای توسعه بازار در سال های اخیر، تنوع بخشی به دارایی: خبر گفت

زار مشتقه این بورس بوده است؛ در همین راستا مطالعات و کار کارشناسی بر روی کنجاله سویا صورت پذیرفت که در نتیجه به با

 .زودی شاهد راه اندازی معامالت قراردادهای آتی این محصول خواهیم بود

و به تبع آن، دادن امکان برنامه  بورس کاال با هدف پوشش ریسک قیمت معامالت کنجاله سویا در ایران: وی سپس توضیح داد

ریزی و مدیریت بلندمدت عرضه و تقاضا به فعاالن این بازار و همچنین دولت و نیز توسعه معامالت ابزارهای مشتقه که یکی از 

 .ار دادستون های اصلی توسعه بازار سرمایه کشور به شمار می رود، راه اندازی قراردادهای آتی کنجاله سویا را در دستور کار قر

در بورس کاالی ایران مورد پذیرش قرار گرفت، خاطرنشان  61اسفندماه سال  46پناهیان با بیان اینکه دارایی پایه کنجاله سویا در 

های بازار کنجاله سویا و کارگزاران بورس کاال  اندیشی متعددی با فعاالن و تشکل پس از پذیرش این دارایی پایه، جلسات هم: کرد

 .لذا با توجه به نیاز فعاالن این بازار، بستر معامالت قراردادهای آتی کنجاله سویا آماده شده است برگزار شد و

اندازی  های کارگزاری در نیمه دوم خرداد ماه شاهد راه مدیرعامل بورس کاالی ایران ابراز امیدورای کرد که با همکاری شرکت

 .های قراردادهای آتی برای محصوالت کشاورزی بهره برد قراردادهای آتی کنجاله سویا بوده تا بتوان از مزیت

وی در ادامه با بیان اینکه کنجاله سویا یکی از مهم ترین منابع تغذیه طیور و دام و منبع اصلی تامین پروتئین مورد نیاز طیور و در 

با توجه به اینکه این محصول ، در  :نتیجه از مهم ترین نهاده های تولید گوشت در ایران و بسیاری از کشورهای جهان است، گفت

کنار ذرت، بخش عمده خوراک طیور را در کشور تشکیل می دهد، امروز تصور بازار محصوالت کشاورزی ایران بدون وجود کنجاله 

خش میلیون تن کنجاله سویا در کشور مورد استفاده قرار می گیرد که ب 1.1سویا تقریبا محال است و هم اکنون ساالنه نزدیک به 

 .قابل توجه آن در بخش خوراک طیور و دام به کار گرفته می شود

وابستگی روزافزون صنعت دام و بویژه طیور کشور به کنجاله سویا و ذرت، منجر شده است تا : پناهیان سپس خاطر نشان کرد

نوسانات در برخی مقاطع،  این. هرگونه نوسان قیمت این محصوالت از نگاه فعاالن بازار آن به دقت و حساسیت پی گیری شود

 .دغدغه ها و نگرانی های جدی در خصوص وضعیت تامین کنجاله سویا و قیمت های آتی آن بوجود آورده است

ر وی با اشاره به اینکه بورس کاالی ایران می تواند با استفاده از ابزار قراردادهای آتی نقش زیادی در رفع دغدغه و نگرانی فعاالن بازا

ویژگی مهم قراردادهای آتی در پوشش ریسک قیمت : اتژیک کشاورزی از جمله کنجاله سویا داشته باشد، افزودمحصوالت استر

 .کاالها می تواند یکی از دغدغه های مهم فعاالن بازار کنجاله سویا از جمله عرضه کنندگان و متقاضیان را تا حد زیادی مرتفع کند

انبارهای پذیرش شده و مورد تایید بورس کاالی ایران برای تحویل این محصول در : مدیرعامل بورس کاالی ایران در پایان گفت

 .سررسید های مختلف آمادگی الزم را دارند

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11961-4.html 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا 1060خرداد  40, یکشنبه

 خریداری بیش از یک میلیون قطعه مرغ پیر توسط اتحادیه میهن 
مرغ در کشور، بیش از یک میلیون قطعه مرغ پایان دوره توسط اتحادیه  در راستای اقتصادی کردن تولید تخم

 .سازی شده است خریداری و ذخیره

با اعالم این ( ایانا)گذار امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم

های فوق  سازی مرغ مرغ و مرغ پایان دوره اقداماتی توسط اتحادیه برای خرید و ذخیره در راستای اصالح وضعیت تخم: خبر گفت

 .انجام شد

سازی شده است، اما از آنجا که اتحادیه  ری، کشتار و ذخیرهتاکنون بیش از یک میلیون قطعه مرغ خریدا: رضا ترکاشوند افزود

 .تر از محل صندوق حمایت از دام و طیور کشور تسهیالتی اختصاص یابد امکانات زیادی ندارد، امیدواریم که هرچه سریع

دار اختصاص یابد و در  های پیر و چربی میلیارد تومان از سوی ستاد تنظیم بازار برای حذف مرغ 47قرار بود : وی خاطرنشان کرد

صورت تسهیالت از محل صندوق اختصاص یافته و مابقی آن باقی  اختیار اتحادیه قرار گیرد که از این مقدار تنها دو میلیارد تومان به

 .مانده است

 .ترین مانعی است که باعث شده اعتبارات فوق اختصاص نیابد های اداری بزرگ بروکراسی: ترکاشوند ادامه داد

دست مردم خواهد رسید و بخش دیگر نیز قرار است برای  صورت فروش ارزان به های پایان دوره به بخشی از مرغ: صریح کردوی ت

 .جویی شود آن چاره

 تومان 3033مرغ  قیمت هر کیلوگرم تخم

در حال حاضر قیمت  :مرغ در روزهای اخیر یادآور شد گذار درباره قیمت تخم مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم

مرغ نیز فکری  تومان است و هنوز با قیمت واقعی فاصله دارد، بنابراین امیدواریم برای تخم 177هزار و  مرغ سه هر کیلوگرم تخم

 .شود های پایان دوره حل می اساسی شود که البته بخشی از آن با خرید و کشتار مرغ

شود و  های اجتماعی عنوان می چندی است در مجامع مختلف ازجمله در شبکهترکاشوند درباره استفاده از هورمون در مرغ که 

تأکید شده است که مرغداران قرار دادن این محصول برای مدتی در آب سرد و سپس خارج کردن آب آن که آبی کدر است را 

ام، استفاده از هورمون در  اری داشتهبا توجه به تجاربی که در مرغد: اند، تکذیب کرد و اظهار داشت راهی برای خروج هورمون گفته

 .ها مورد تأیید نیست، زیرا جیره طیور فرمول خاصی دارد که هورمون در آن جایگاهی ندارد مرغداری

گذارد و چنین تفکرهایی  مواد معدنی بخشی از جیره طیور را در بر دارد و اصالً جایی برای هورمون باقی نمی: وی تأکید کرد

 .ردم نیز نباید آنها را باور داشته باشندناآگاهانه بوده و م

 ./استفاده از هورمون در تولید مرغ دالیل علمی و مستندی ندارد: ترکاشوند در پایان گفت

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11071-4.html 
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 اقتصاد محصوالت
  فودپرس 1060خرداد ماه  0یک شنبه 

 <دامداری زجرآور شد کشاورزی/ دامداران کشور در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند 
سلطانی رئیس اتحادیه .افزایش قیمت نهاده های دامی به عنوان یکی از علل اصلی ورشکستگی دامداری های کشور اعالم شد

با افزایش قیمت نهاده های دامی دامدار ما مجبور است گاوهای خود را : ور گفتدامداران در باره خطر ورشکستگی دامداران کش

این شرایط به حدی سخت شده که بسیاری از دامداران در فکر تغییر کاربری : وی افزود.بفروشد تا بتواند خرج بقیه گاوها را بدهد

ما متولی نداریم و با افزایش قیمت نهاده های : گفت سیروس روستا دامدار استان فارس هم در این باره.فضای دامداری خود هستند

درصدی در کنار افزایش قیمت  49تورم : وی افزود.دامی فلج شده ایم و کار ما رو به افت و کاهش است و دیگر انگیزه کار نداریم

سیداحمد .زجرآور شودحامل های انرژی و نهاده های دامی و از طرف دیگر کاهش قیمت شیر باعث شده کار دامداری خفت بار و 

تومان و  4717به  077تومان، یونجه از  117به  407از پارسال تاکنون قیمت ذرت از : مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت

با این شرایط صنعت گاوداری در آستانه ورشکستگی است و اصطالحاً زانو : وی افزود.تومان رسیده است 077به  107کاه و کلش از 

در سال گذشته : محمدرضا مالصالحی رئیس مرکز تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی در پاسخ به این انتقادات گفت.استزده 

قیمت علوفه افزایش یافت و متناسب با آن باید قیمت شیرخام هم افزایش می یافت که مصوبه دولت برای خرید شیر خام به مبلغ 

اما خرید بر مبنای قیمت مصوب دولت از : وی افزود.ن افزایش هزینه را پوشش دهدتومان بر همین اساس بود تا ای 117هزار و 

مالصالحی با بیان اینکه قیمت ذرت، سویا و جو در دو سه ماهه اخیر کاهش .تغییر کارخانه های شیر انجام نشد و دامدار متضرر شد

اما : وی افزود.ان در هر کیلو کاهش قیمت داشته ایمتوم 417تا  477در برخی از این اقالم بیش از : چشمگیری داشته است، گفت

درباره افزایش قیمت یونجه، ذرت و کاه و کلش هنوز برای قضاوت زود است زیرا دامدار ما باید علوفه خود را در زمان برداشت در 

  .فصل قبل خریداری کرده باشد و هم اینک از این محصول خریداری شده در انبار استفاده کند

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 اقتصاد محصوالت
 ایسنا - 106۱خرداد  7پنجشنبه 

 میلیارد تومانی صنعت طیور کشور در سال گذشته 433ضرر 

میلیارد تومان  177دولت سال گذشته : و گفتدبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه کشور از وضعیت نامساعد جوجه یک روزه خبر داد 

 .در صنعت طیور زیان متحمل شده است

روزه مازندران در شهرستان آمل با اشاره به  اندیشی صنعت مرغ و جوجه یک یگانه در نشست هم  به گزارش ایسنا در مازندران، حسن مهربانی

هزار تن مرغ هم در شرکت  69از سوی دیگر : گر کشورها بودیم، بیان کردهزار تن مرغ از کشور به دی 10شاهد صادرات  4060اینکه در سال 

 .پشتیبانی وزارت جهاد ذخیر ماند

شود که با توجه به  در ایران بیش از دو میلیون تن مرغ آماده طبخ تولید می: دالر بیان کرد و ادامه داد 1وی ارزش دالری مرغ کشورمان را 

 .نیم بخشی از صادرات به کشورهای دیگر را به خود اختصاص دهیمتوا های موجود می پتانسیل و ظرفیت

فروشی به تنهایی سود زیادی ندارد و  کشی و جوجه جوجه: این مسئول با بیان اینکه بازده سرمایه در طیور به شدت کاهش یافته است، گفت

 .نباید انتظار داشته باشیم این بخش به تنهایی سودده باشد

شود، تصریح  میلیون قطعه جوجه یک روزه در کشور تولید می 49کنندگان جوجه یک روزه کشور با اعالم اینکه ساالنه  ددبیر انجمن صنفی تولی

 .درصد نیاز کشور است17میلیون قطعه است که این میزان بیش از  44نیاز کشور به جوجه یک روزه : کرد

اکنون باالترین نوسان صنعت  هم: زا عنوان کرد و یادآور شد کننده و مشکل نگرانوی تولید بیش از نیاز جوجه یک روزه را برای وضعیت کشور 

 .دام و طیور کشور در بخش جوجه وجود دارد و شاهد بازار متالطمی را در این بخش هستیم

 177دولت سال گذشته : فزودیابیم که حال این صنعت خوب نیست، ا روزه و طیور درمی یگانه با اعالم اینکه در بررسی تولید و بازار جوجه یک

 .های گذشته از بخش طیور متضرر شده است میلیارد تومان در صنعت طیور زیان داشت و مجموعا دو هزار میلیارد تومان در سال

بینی  پیشبا توجه به کاهش قیمت جوجه در سطح کشور : ها هنوز وجود دارد، گفت دهی جوجه یک روزه در استان وی با تاکید بر اینکه زیان

 .شود این روند تا سه ماه آینده ادامه داشته باشد می

را شاهد نباشیم،  4060تر از بازار  روزه موجب شد تا از چند سال قبل تاکنون بازاری متالطم این مسئول با بیان اینکه بازار نامساعد جوجه یک

 .ای اندیشید توان چاره برای عدم ورشکستگی در این صنعت نمی: افزود

 .کنیم تر وارد بازار می محصوالت را ارزان 4007اکنون در مقایسه قیمتی مرغ تولیدی به نسبت سال  هم: بانی یگانه اظهار کردمهر

هزار تن تولید مرغ گرم خرداد ماه در کشور؛ نگرانی برای تهیه مرغ از سوی مردم وجود ندارد،  400وی با اعالم اینکه به دلیل تولید 

 .هزار تن مرغ منجمد توسط شرکت پشیبانی ذخیره شده است 447اکنون حدود  هم: گفت

هزار و  1امروز میزان قیمت مرغ برای خرید از تولیدکنندگان به میزان : یگانه با تاکید با اشاره به وضعیت قیمت مرغ نیز عنوان کرد

 .چشمگیر قیمت مرغ را شاهد باشیمتومان است اما توجه به حجم سنگین مرغ موجود، بعید است افزایش  177هزار و  1تا  177

های  با توجه به عدم ورود گله: هزار تن مرغ تولید شود، بیان کرد 401شود در تیر ماه امسال  بینی می وی با اشاره به اینکه پیش

 .های شهریور، مهر و آبان امسال در تولید داخلی جوجه دچار مشکل شویم رود در ماه اجداد احتمال می

در مقابل قیمت سویا : مرغ را بدتر از وضعیت مرغ دانست و گفت کنندگان جوجه یک روزه کشور وضع تخم ی تولیددبیر انجمن صنف

 .و ذرت نسبت به گذشته روند کاهشی داشت

ریزی کل کشور در مازندران انجام  درصد جوجه 11بیش از : وی درباره وضعیت تولید جوجه یک روزه در مازندران نیز بیان کرد

 .های همانند گیالن و آذربایجان غربی در رتبه دوم و سوم جای دارند و استانگیرد  می

http://www.isna.ir/fa/news/61707071161 

 

http://www.isna.ir/fa/news/94030704292
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 اقلیم و منابع طبیعی

 - 60/40/48فارس

 ییر کاربری اراضی کشاورزیرانت؛ پشت پرده تغ/ سایه شوم ویالها بر سر شالیزارهای شمال 
های کشاورزی از سایه شوم ویالها هراس دارند و افرادی با رانت در پی تغییر کاربری اراضی کشاورزی  این روزها زمین

 .شمال کشور هستند

های اخیر  های باغی و کشاورزی در سال وساز و تغییر کاربری غیرمجاز زمین از شهرستان ساری، ساخت خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .ها در این بخش افزایش یافته است اوج گرفته و نگرانی

که  های شمال کشور آشکار شده، آثار ناگواری را به همراه داشته های کشاورزی که نماد آن در ویالسازی پدیده تغییر کاربری زمین

های آینده با مشکل مواجه  روند کشور در سال  دهد و به گفته بعضی از مسئوالن با پیشرفت این اقتصاد ملی را نیز تاثیر قرار می

 .شود می

بندی و به اهالی دیگر شهرها و  شبه قطعه های کشاورزی که باید به تولید محصول کشاورزی اختصاص پیدا کند، یک زمین

 .شود ه فکر تفریح و پر کردن اوقات فراغت خود هستند، فروخته میثروتمندانی که تنها ب

کنند که قرار بود تولیدات کشاورزی موجب رونق اقتصادی شود  های کشاورزی شمال کشور قد علم می ها در شرایطی در زمین ویال

ها در این حوزه افزایش  ادند تا نگرانیدست هم د به و از سهم واردات بکاهد اما این داستان سر دراز دارد و بسیاری از عوامل دست

 .پیدا کند

 های کشاورزی انتقاد رهبری از تغییر کاربری زمین*

های کشاورزی و جنگلی تا جایی پیشرفت که این مسئله مورد انتقاد مقام معظم رهبری قرار گرفت و ایشان در  تغییر کاربری زمین

 .ییر کاربری اراضی کشاورزی و جنگلی تاکید کردندها بارها و بارها به مسئله جلوگیری از تغ سخنرانی

های کشاورزی را یک خسارت غیرقابل جبران دانستند و به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان  رهبر معظم انقالب نابودی زمین

 .طور جدی با این پدیده شوم برخورد کنند زیست دستور دادند تا به حفاظت از محیط

 ها ویال هراس شالیزارها از سایه شوم*

هایی که در فصل کار و تالش شالیکاران خالی از محصوالت  های کشاورزی از سایه شوم ویالها هراس دارند، زمین این روزها زمین

 .ای برای فروش زمین و کسب اندک پولی برای گذراندن زندگی خود است دنبال چاره کشاورزی هستند و کشاورز به

 ها از کشاورزان عدم حمایت دولت*

های نادرست  ها نیز به واسطه سیاست توان به کشاورزان نسبت داد چون آن صر اصلی تغییر کاربری اراضی کشاورزی را نمیمق

 .های شالیزاری خود را دارند ها و عدم حمایت از تولیدات داخلی قصد فروش زمین دولت

خواهد داد که تغییر کاربری در آن صورت بگیرد و وقت اجازه ن اگر زمین کشاورزی برای کشاورز توجیه اقتصادی داشته باشد، هیچ

 .صرفه نیست اما بارها و بارها کشاورزان اعالم کردند که با وضعیت موجود کشاورزی به

در  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار  محمدجواد اسماعیلی کشاورز مازندرانی که قصد فروش زمین کشاورزی خود را دارد در گفت

 .ای جز آن ندارم در موقعیتی قرار دارم که مجبور به فروش زمین کشاورزی خود هستم و با وضعیت فعلی چاره: ساری گفت

کشاورزان هر سال نسبت به سال گذشته در زمینه مالی در : گونه توجیه اقتصادی ندارد، افزود وی با بیان اینکه زمین کشاورزی هیچ

 .ستندحال ضعیف شدن ه

 بازهم پای واردات برنج در میان است*

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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های فروش زمین کشاورزی خود را قیمت نامناسب برنج در هنگام فصل برداشت دانست و بیان  این کشاورز مازندرانی یکی از علت

 آورد و این مسئله موجب کاهش چشمگیر قیمت دولت در هنگام برداشت محصوالت کشاورزان به واردات برنج روی می: کرد

 .شود های کشاورزان می برنج

دولت باید هزینه تولید کاشت برنج در : اسماعیلی خواستار کاهش قیمت انواع سموم و کودهای شیمیایی شد و بیان داشت

 .شالیزارها را کاهش دهد تا کشاورز برای کاشت محصول انگیزه الزم را داشته باشد

با : کنند، ادامه داد ها خود می ری اقدام به کشت محصوالت کشاورزی در زمینوی با بیان اینکه کشاورزان تنها برای فرار از بیکا

 .شوند گونه توجیه اقتصادی ندارد و با این وضعیت کشاورزان متضرر می رویکرد دولت کاشت برنج هیچ

 های کشاورزی بهاء زمین رویه آب افزایش بی*

گونه کمکی در زمان کاشت برنج به  دولت هیچ: های کشاورزی، گفت ء زمینبها رویه آب این کشاورز مازندرانی با انتقاد از افزایش بی

بها به قیمت گزافی دریافت  دهد اما در مقابل از کشاورزان آب ای به بخش کشاورزی اختصاص نمی کند و حتی یارانه کشاورزان نمی

 .کند می

رو هستند و همین مسئله موجب دلسردی در  روبه ها های نادرست دولت به گزارش فارس، کشاورزان در چند سال اخیر با سیاست

 .ها با سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولیدات داخلی مغایرت دارد بخش تولیدات کشاورزی شده و عملکرد دولت

از ساری با اشاره  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار  پور مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز در گفت صادق حسین

های  رویه زمین پس از تغییر کاربری بی: قانونی برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی وجود نداشت، گفت 01به اینکه تا قبل از سال 

اراضی جنگلی تصویب  های کشاورزی و کشاورزی مجلس شورای اسالمی قانونی را برای حفظ و جلوگیری از تغییر کاربری زمین

 .کرد

 هزار مورد تغییر کاربری 0از   تخریب بیش*

های کشاورزی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسالمی مورد بازنگری قرار  قانون حفظ کاربری زمین 01وی با بیان اینکه در سال 

هکتار از  477هزار و  و زراعی حدود یک با قانون اصالحیه حفظ کاربری اراضی کشاورزی 61تا سال  01از سال : گرفت، ادامه داد

 .های تغییر کاربری یافته مورد تخریب قرار گرفت زمین

 60های کشاورزی در سال  مورد از تغییر کاربری زمین 017هزار و  1مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از تخریب 

های دولت از سال گذشته تاکنون قانون حفظ کاربری  رهبری و سیاستبا توجه به فرمایشات مقام معظم : در استان خبر داد و گفت

 .شود اراضی کشاورزی سختگیرانه دنبال می

های گذشته  در سال: این مسئول با بیان اینکه تخریب اراضی تغییر کاربری داده شده بیشتر در حوزه پیشگیرانه صورت گرفت، افزود

ها کار مشکلی است که همین مسئله سازمان  زی ساخته شده و اکنون تخریب این بناهایی با منابع ملی در اراضی کشاور ن ساختما

 .جهاد کشاورزی را زیر سئوال برده است

 هزار پرونده تغییر کاربری 94وجود *

سازمان جهاد : های تغییر کاربری داده شده در مازندران خبر داد و تصریح کرد ها و تخریب زمین پور از تشدید نظارت حسین

های کشاورزی جلوگیری  قضاییه و با پشتوانه سخنان مقام معظم رهبری از هرگونه تغییر کاربری زمین کشاورزی با حمایت قوه

 .کند می

تاکنون : روزه شاهد تخریب تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرهای مازندران هستیم، ادامه داد وی با بیان اینکه امسال همه

 .های کشاورزی مازندران گرفته شد اربری در زمیندرصد از تغییر ک 01جلوی 

http://www.farsnews.com/
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های کشاورزی در محاکم  هزار فقره پرونده تغییر کاربری زمین 41مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از وجود 

 .هزار پرونده برای پیشگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی رسیدگی شد 44: قضایی خبر داد و گفت

 ها آماده دریافت گزارش 939سامانه *

های کشاورزی را آزاد دانست و اما در عین حال هشدار داد؛ سازمان جهاد کشاورزی با قطعه قطعه  این مسئول خرید و فروش زمین

 .کند شدت مخالف است و برخورد می  کردن و تفکیک اراضی کشاورزی به

های کشاورزی  های بسیج برای جلوگیری از تغییر زمین مکاری پایگاهنامه مشترکی با سپاه برای ه پور با بیان اینکه تفاهم حسین

 .فروش رساند  های کشاورزی را تفکیک کند و به در شرایط فعلی امکان ندارد کسی زمین: صورت گرفته، افزود

سازمان جهاد  های کشاورزی است و آمده دریافت هرگونه گزارش مبنی بر تغییر کاربری زمین 404سامانه جدید : وی تصریح کرد

 .کند ترین زمان با متخلفان برخورد می کشاورزی با مشارکت مراجع قضایی و انتظامی در کوتاه

 هزار واحد غیرمجاز 033ساخت *

: گشت حفظ کاربری اراضی کشاورزی در استان اشاره و بیان کرد 40مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران به فعالیت 

جو زیر نظر  های افراد سود ز چشم سازمان جهاد کشاورزی در هیچ مکان از مازندران وجود ندارد و تمامی حرکتنقطه کور و دور ا

 .گیرد قرار می

هزار  177: های کشاورزی با کمبود امکانات مواجه هستیم، ادامه داد این مسئول با بیان اینکه برای جلوگیری از تغییر کاربری زمین

 .ی کشاورزی استان ساخته شده استها واحد غیرمجاز در زمین

 هزار هکتار زمین کشاورزی بایر 33وجود *

 07بیش از : گردد، افزود بر می 60های کشاورزی به قبل از سال  پور با اشاره به اینکه بیشتر واحدهای ساخته شده در زمین حسین

 .ها هستند دنبال تغییر کاربری آن  سودجو بههزار هکتار از اراضی مستعد کشاورزی استان به صورت بایر رها شده و افراد 

مقدمه تغییر کاربری اراضی کشاورزی بایر : هزار هکتار از اراضی کشاورزی بایر در مازندران خبر داد و گفت 0وی از زیر کشت بردن 

بری اراضی کشاورزی در ها است که بیشترین اقدامات بازدارنده سازمان کشاورزی مازندران برای جلوگیری از تغییر کار گذاشتن آن

 .گیرد غرب استان صورت می

رود از  سراغ یکی از دارندگان مشاور امالک در شهر سرخ  برای کسب اطالعات بیشتر در حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی به

 .شود توابع شهرستان محمودآباد رفتیم که در ادامه به آن اشاره می

های کشاورزی در طرح جامع شهری  برخی از زمین: در ساری اظهار کرد خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار  کریم محمدزاده در گفت

 .دهد گونه استعالمی نمی شود اما شهرداری به خریداران هیچ قرار دارد و به راحتی خرید و فروش می

ترین  مهم: کنند، افزود الیزاری و باغی خود به مشاور امالک مراجعه میهای ش وی با بیان اینکه کشاورزان زیادی برای فروش زمین

 .صرفه نبودن تولید برنج و مشکالت معیشتی است های کشاورزی به دلیل کشاورزان برای فروش زمین

 کلید حل مشکالت در عمل به دستورات رهبری*

سموم، کودهای شیمیایی و ابزارآالت کشاورزی گالیه دارند،  این دارنده مشاور امالک با اشاره به اینکه کشاورزان از قیمت باالی

 .های شعارگونه پرهیز و از محصوالت کشاورزان حمایت کنند ها از دادن وعده دولت: ادامه داد

 فکر تقویت تولیدات داخلی در راستای  اندازی در مسیر تولید محصوالت کشاورزی به جای دست ها به محمدزاده با بیان اینکه دولت

اگر مسئوالن دستورات رهبر معظم انقالب در زمینه حمایت از تولیدکنندگان داخلی : سخنان مقام معظم رهبری باشند، اظهار کرد

 .و کشاورزان را اجرایی کنند دیگر مشکل و نارضایتی در این زمینه نخواهیم داشت

http://www.farsnews.com/
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 رانت؛ پشت پرده تغییر کاربری*

دهند  های که انجام می کنند و با رانت های کشاورزی به قیمت ناچیز می به خرید زمین های بزرگ اقدام یک عده دالل: گوید وی می

 .فروشند دار می بندی به افراد سرمایه پس از قطعه

های ناحق  با رایزنی: گیرند، افزود های شالیزاری را می بندی زمین ها با رانت مجوز قطعه این دارنده مشاور امالک با بیان اینکه برخی

های شالیزاری خودنمایی  گیرند که باید از مسئوالن پرسید این ویالهایی که در زمین های کشاورزی را می فروش زمینجواز 

 .کنند با کدام قانون امتیاز آب، برق و گاز را دریافت کردند می

اورزان زیادی برای کش: رود خبر داد و گفت هکتار زمین کشاورزی در انتظار فروش در شهر سرخ 17محمدزاده از وجود حدود 

دار برای ساخت ویال  کنند و بیشتر خریداران نیز افراد سرمایه های کشاورزی خود در مشاور امالک حضور پیدا می فروش زمین

 .هستند

ها قصد پایانی ندارد و  های شعارگونه دولت روی حوزه کشاورزی در مازندران سر دراز دارد و با وعده به گزارش فارس، مشکالت پیش

 .ترین دغدغه مقام معظم رهبری تبدیل شده است روزها به یکی از مهم  های کشاورزی این عضل تغییر کاربری زمینم

رود با حمایت از کشاورزان و کاهش هزینه تولید در جلوگیری از تغییر کاربری اراضی  از مسئوالن حوزه کشاورزی انتظار می

 .ندهای سودمند و اثرگذاری انجام ده کشاورزی اقدام

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40617070777090 
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 اقلیم ومنابع طبیعی
 آیانا 1060خرداد  47, پنجشنبه

علی دایی و آندو / معرفی گونه های گیاهی یا جانوری در خطر انقراض به عنوان نماد ورزشی فدراسیون ها
 تیموریان، سفیران محیط زیست 

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست استفاده از قهرمانان و پهلوانان ورزشی را یکی از راه 

 .ط زیست اعالم کردهای کند کردن روند پر شتاب تخریب محی

، معصومه ابتکار امروز پنجشنبه در نخستین همایش ورزش، جوانان و محیط زیست (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .حضور قهرمانان ورزشی به عنوان سفیران محیط زیست، نقش بسزایی در حفاظت از طبیعت خواهد داشت: افزود

ه الگوهای رفتاری برای جوانان ونوجوانان هستند بنابراین بسیار خوشحالیم که امروز سفیران قهرمانان ورزشی هموار: وی تاکید کرد

 .محیط زیست، حمایت فدراسیون های ورزشی را از گونه های در خطر انقراض خواهند داشت

 .معاون رییس جمهوری ابراز امیدواری کرد این همایش به هم افزایی میان ورزش و محیط زیست منتهی شود

: ابتکار، همکاری وزارت ورزش و سازمان محیط زیست را گامی بسیار ارزشمندی در راستای حفاظت محیط زیست دانست و گفت

 .امیدواریم بتوانیم این بنا را با همکاری و همت تمام اعضا جامعه ورزشی کشور و محیط زیست به نتیجه برسانیم

 خشکی ها با ذوب یخ های قطبیدرجه ای دما و به زیر دریا رفتن  9.1روند افزایش 

ساله گذشته اهداف هزاره در  41: معاون رییس جمهوری با طرح این سووال که چرا امروز صحبت از محیط زیست زیاد شده، افزود

دنیا تعریف شده بود که امسال سال پایانی آن است، از شهریور امسال اهداف هزاره به اهداف توسعه پایدار تغییر می کند و جهت 

یری اصلی آن هم افزایی بین رشد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست است، در واقع مثلثی تعریف می شود که محیط زیست گ

 .یکی از ضلع های اصلی آن است

به این علت است که نرخ ناپایداری و تخریب محیط زیست در دنیا بسیار تکان دهنده شده و اگر این روند ادامه یابد : وی تاکید کرد

 .از محیط زیست برای آیندگان باقی نمی ماندچیزی 

توسعه صنعتی و تخریب محیط : رییس سازمان حفاظت محیط زیست به تغییرات آب و هوا در دنیا و نیز ایران اشاره کرد و گفت

 .زیست موجب تولید گازهای گلخانه ای در اتمسفر شده و این مساله فرآیند گرم شدن زمین را تشدید می کند

بابت هر درجه افزایش گرمای زمین، شش درصد مصرف آب و تبخیر افزایش می یابد و حداقل سه درصد به درآمد : افزودابتکار 

 .ناخالص ملی ضرر وارد می شود

این مساله موجب ذوب شدن یخ های قطبی می شود : درجه ای را تجربه می کنیم، گفت 4.1وی با بیان اینکه اکنون افزایش دمای 

 .یر مختلف به زیر آب خواهند رفت که بطور قطع دنیا را تحت تاثیر قرار می دهدو به مرور جزا

خشکسالی های پیاپی، افزایش دما و کاهش بارندگی در ایران، برخی پیامدهای گرم : رییس سازمان حفاظت محیط زیست افزود

درصد کاهش بارندگی  40بلندمدت  درصد و نسبت به متوسط 44شدن زمین و تغییر اقلیم است، امسال نسبت به سال گذشته 

 .داشتیم، بنابراین در حال وارد شدن به یک دوره سخت هستیم

این شرایط مدیریت خاص خود را می طلبد که تاکنون نداشته ایم، در سال های گذشته بی توجهی کامل به این : وی تاکید کرد

 .ی نیز چنین مشکالتی را داردبخش، باعث تشدید مشکالت محیط زیست در کشور شد، البته جامعه جهان

 سال اخیر 03درصد پستانداران جهان در  13انقراض 

اکنون میزان برداشت ما از منابع دنیا بسیار بیشتر از توان طبیعی آن است، زمین برای هر یکسال زندگی بشر به : ابتکار ادامه داد

 .یکسال و نیم زمان برای احیای خود نیاز دارد
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توان خود پاالیی و احیا را دارد اما این توان در حدی تعریف شده که اگر از آن عبور کند، انقراض رخ می دهد، طبیعت : ابتکار گفت

 .درصد گونه های پستاندار در جهان منقرض شده اند 17سال اخیر  07بطوریکه در 

 .کامل منقرض شده اندبه گفته وی، شیر ایرانی و ببر مازندران دو گونه شاخص در کشور ما بودند که اکنون بطور 

بنابراین دنیا نسبت به سرعت فعالیت بشر برای خودپاالیی خود شش ماه عقب تر است و فرصت : معاون رییس جمهوری ادامه داد

 .برای تجدید توان خود را ندارد که این روند موجب شده دنیا به سمت تخریب پیش رود

تا چهار میلیون سال قدمت دارد، اما  0.1جنگل های هیرکانی در ایران : ابتکار به تخریب جنگل های هیرکانی اشاره کرد و گفت

امروزه فشار جمعیت، زباله، پساب ها و حضور گردشگران روند تخریب در آن را در پیش گرفته، در حالیکه فقط شش درصد از 

 .خاک کشور جنگل است که عواملی مانند تخریب و قاچاق بی رویه آن را تهدید می کند

بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست یک وظیفه همگانی و عمومی : رییس جمهوری تاکید کرد معاون

است، محیط زیست با آینده انسان سر و کار دارد، از این رو حفاظت از آن از همیت بسیار زیادی برخوردار است، الگوی صحیح 

 .شتار گونه های جانوری نیازمند فرهنگسازی و یک انقالب استمصرف آب در شهرها و بخش کشاورزی، روند شکار و ک

در این میان ورزشکاران نقش بسزایی دارند، زیرا شرایط محیطی و وضعیت هوا، تاثیر مستقیم بر جامعه ورزشی : وی ادامه داد

از اهمیت ویژه ای برخوردار  خواهد داشت، زیرا داشتن هوای سالم الزمه ورزش کردن، بنابراین محیط زیست سالم برای ورزشکاران

با آغاز روند همکاری بین جامعه ورزشی و محیط زیست، بطور قطع شاهد توسعه حفظ محیط زیست و افزایش : ابتکار افزود.است

 .آگاهی عمومی از طریق ورزشکاران خواهیم بود

 امضای تفاهم نامه همکاری وزارت ورزش و جوانان و سازمان حفاظت محیط زیست

ین گزارش در همایش، ورزش، جوانان و محیط زیست در هتل المپیک تفاهمنامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و بنا بر ا

وزارت ورزش و جوانان وزارت ورزش و جوانان و سازمان محیط زیست با هدف افزایش همکاری های بیشتر جامعه ورزشی با محیط 

 .یدزیست، به امضای معصومه ابتکار و محمود گودرزی رس

 معرفی یک گونه گیاهی یا جانوری در خطر انقراض کشور به عنوان نماد ورزشی هر کدام از فدراسیون ها

بخش های ورزشی استان های . دراین همایش خرس سیاه نماد جودو، خرس قهوه ای کشتی، عقاب وزنه برداری معرفی می شوند

خود انتخاب می کنند که بر این اساس استان خوزستان گوزن زرد  مختلف نیز یک گونه در خطر انقراض را به عنوان نماد ورزشی

ایرانی، البرز ماهی قزل آالی خال قرمز، سیستان و بلوچستان تمساح تاالبی، گیالن فوک خزری و آذربایجان غربی میش مرغ را 

 .برگزیدند

 به موزه فیفا 'توپ زیست بوم 'اهدای 

ع گونه های جانوری و زیست محیطی است، به موزه فدراسیون بین المللی که منقش به انوا« زیست توپ»در این همایش، 

گونه جانوری در خطر انقراض کشورهای شرکت کننده در مسابقات جام جهانی  01زیست توپ منقش به .اهدا شد( فیفا)فوتبال

م های ملی ایران و آرژانتین از برزیل است که بر اساس هماهنگی های انجام شده قرار بود این توپ روز مسابقه تی 1741فوتبال 

 .سوی جواد نکونام کاپیتان تیم ملی ایران به لیونل مسی کاپیتان تیم ملی آرژانتین اهدا شود که این کار انجام نشد

در ادامه این همایش، علی دایی، حمید سوریان، اکرم خدابنده، یوسف کرمی، کیانوش رستمی، آندرآنیک تیموریان، فاطمه 

بیگدلی، غظیم قیچی ساز، لیال رجبی، ابراهیم جوادی و بهداد سلیمی به عنوان سفیران محیط زیست معرفی  منتظری، صادق

 ./شدند

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/11001-4.html 

 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/22772-1.html
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 اقلیم ومنابع طبیعی
 خبرنگاران جوان - 106۱خرداد  4۰: تاریخ

 درصدی کاشت صنوبر در استان اصفهان 01افزایش 

 .درصد افزایش یافت 11کاشت گونه های بومی درختان صنوبر امسال در استان اصفهان 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان ، رئیس اداره جنگلکاری و جنگلداری گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

با هدف افزایش تولید وجلوگیری از واردات چوب و وتخریب جنگلهای طبیعی امسال کاشت گونه های بومی درختان صنوبر :گفت

 .هزار هکتار افزایش یافت 1به 177در استان از هزارو

اعتبارات و تسهیالت ارزان برای حمایت و تشویق کشتکاران برای های اصالح شده و پرداخت  علیرضا شاه محمدی تأمین نهال

 .های این اداره کل برشمرد  توسعه زراعت را از اولویت

های جنگلی برای تأمین  رویه به عرصه جویی ارزی و کاهش یا حذف واردات محصوالت چوبی، کاهش فشار بی صرفه: وی افزود

کنندگان از مهمترین  هانی، ایجاد فرصت شغلی ، ارتقای معیشت و درآمد زراعتچوب، توسعه درختکاری در حد استانداردهای ج

 .اهداف کاشت درختان صنوبردر استان اصفهان است

رئیس اداره جنگلکاری و جنگلداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان مناطق جنگلی فریدونشهر ، فریدن 

تکثیر آسان به روش قلمه، رشد سریع، کاشت به : بومی درخت صنوبر دانست وگفت وچادگان را عمده مراکز کاشت گونه های

 .صورت تک درختی و به صورت انبوه یعنی بیشه مانند ازویژگیهای درخت صنوبراست

های جنگلی و افزون بر  هزار مترمکعب انواع چوب 17هزار مترمکعب انواع چوب روسی و  417ساالنه در استان :شاه محمدی افزود

 .شود هزار مترمکعب چوب صنوبر مصرف می97

http://www.yjc.ir/fa/news/1144117 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا 1060خرداد  40, دوشنبه

 خداحافظی خاموش کپور، سوف و آزاد از دریای خزر 
سازی جمعیت ماهیان دریای خزر باعث شده جمعیت ماهیان کپور، سوف و آزاد  توجهی برای غنی صید غیرمجاز و بی

 . در دریای خزر در حال نابودی باشد و زنگ خطر برای خداحافظی همیشگی آنها از این دریا به صدا درآمده است

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل اتحادیه صید پره استان مازندران امروز در گفتگو با

های دریای خزر که نصیب  جمعیت ماهیان استخوانی در ماهیان کپور، سوف و آزاد در حال نابودی است و تنها ماهی موجود در آب

علت صیدهای غیرمجاز و  بههرچند جمعیت ماهیان استخوانی : سیدمحمد رضوی افزود.شود، ماهی سفید است تور صیادان می

ای کاهش یافته است که باید  کننده های مهاجم روند نزولی داشته، اما اکنون جمعیت ماهیان کپور، سوف و آزاد به شکل نگران ماهی

در زمان حاضر، تور صیادان از ماهی کپور، سوف، : وی خاطرنشان کرد.جویی کرد ها چاره سازی دریای خزر از این ماهی برای غنی

های  ماهی در رودخانه علت تکثیر طبیعی بچه آزاد و شوک خالی است و تنها ماهی موجود در سبد صیادان، ماهی سفید است که به

 .منتهی به دریای خزر، جمعیت این نوع ماهی حفظ شده است

 تکثیر طبیعی ماهی سفید جواب داد

تکثیر مصنوعی انواع ماهی از گذشته در دستور کار سازمان های دریای خزر،  سازی آب منظور تقویت و غنی به: رضوی ادامه داد

بخشی برخوردار باشد؛ لذا تکثیر طبیعی  علت مرگ و میر باال، عمالً این طرح نتوانسته بود از نتایج رضایت شیالت قرار داشت، اما به

ویژه ماهی سفید،  اهیان استخوانی بهسازی جمعیت م برای غنی: وی تصریح کرد.ها در اولویت قرار گرفت ماهی در سرچشمه رودخانه

ها از ضریب امنیت بیشتری برای سالمت  ریزی این ماهی، عمالً تخم ها رهاسازی شده و با تخم ماهی مولد در سرچشمه رودخانه

این  .شود روز ماهی مولد از آب گرفته می 11های یک گرمی راهی رودخانه و سپس دریا شده و پس از  ماهی برخوردار بودند و بچه

 .دهد درصد امکان برگشت ماهی را افزایش می 07سازی تا  نوع غنی

 ماهی در قفس برای صیادان پره هم مشکل آفرید

شود،  پرورش ماهی در قفس یکی از مشکالت صیادان منطقه محسوب می: مدیرعامل اتحادیه صید پره استان مازندران یادآور شد

صید پره از نوع صیادی : رضوی تأکید کرد.فعالیت با صیادان کیلکا و پره دارد علت جانمایی نادرست، تداخل حوزه چرا که به

کش است که باید صیاد از شرق به غرب تور خود را بکشد و اگر مبنای زمانی در زمان طوفانی شدن دریا باشد، ماهیان در  ساحل

اهی در قفس یکی از راهکارهای توسعه هرچند پرورش م: وی اظهار داشت.کنند قفس مشکل جدی برای صیادان پره ایجاد می

 .ای باشد که با فعالیت سایر صیادان تداخل نداشته باشد گونه جمعیت ماهیان دریای خزر است، اما جانمایی آن باید به

 درخواست بازنشستگی پیش از موعد صیادان

عنوان یکی از مشاغل سخت معرفی  دی بهدر حالی که در کنوانسیون ژنو، صیا: مدیرعامل اتحادیه صید پره استان مازندران گفت

 .شده است، در ایران این شغل پرزحمت در زمره مشاغل سخت قرار نگرفته و صیادان مشمول بازنشستگی پیش از موعد نیستند

سال  07درجه،  67کنند که ناگزیر در رطوبت  شرکت فعالیت می 11هزار صیاد در قالب  117در استان مازندران : رضوی افزود

های  درصد برآورد شده است که حجم قابل توجهی از درآمد تعاونی 10السهم بیمه آنها  مشغول فعالیت باشند و پرداخت حق

 177رسد که بیش از  میلیون تومان می 077های صیادی به  سختی درآمد شرکت به: وی خاطرنشان کرد.شود صیادی را شامل می

رضوی اظهار امیدواری کرد که با بازنگری در قانون بیمه صیادی، این قشر بتوانند از .دمیلیون آن نیز هزینه بیمه صیادان خواهد بو

 ./بازنشستگی پیش از موعد برخوردار شوند

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11001-4.html 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22734-1.html
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 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان - 106۱خرداد  4۱: تاریخ

 کوچ زنبورداران به مناطق سردسیر خوزستان

 .با مهاجرت آخرین گروه زنبورداران از خوزستان به مناطق سردسیر مهاجرت زنبورداران در این استان به پایان رسید 

مهاجرات از نیمه : ، معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی خوزستان گفتخبرنگاران گروه اقتصادی باشگاهبه گزارش 

 . اردیبهشت آغاز و هم اکنون به پایان رسیده است

های  های سردسیر ازجمله استان هزار کلونی به استان 147زنبوردار خوزستانی با  077هزار و  1در این کوچ : مشکور زاده افزود

 .وبویراحمد، لرستان و کرمانشاه مهاجرت کردند  ی، اصفهان، کهگیلویهوبختیار چهارمحال

باشند  های سردسیر در حال تولید عسل تابستانه می های استان اکنون زنبورداران خوزستانی در ارتفاعات و کوهستان هم: وی گفت

 .شود که این عسل در اوایل مردادماه برداشت می

هزار کلنی عسل در  147تن عسل از  4161سال گذشته بیش از : ورزی خوزستان گفتمعاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشا

استان خوزستان تولید شده است عالوه برخوراکی بودن عسل از موم آن در صنایع پزشکی و داروسازی، کرم سازی، شمع سازی، 

 .کفش سازی و ماکت سازی نیز استفاده می شود 

http://www.yjc.ir/fa/news/1147970 
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 انتصابات

 - 60/40/40فارس

 قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی منصوب شد
طی حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، علی اکبر مهرفرد به سمت قائم مقام وزیر در امور بازرگانی 

 .منصوب شد

به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، طی حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، علی اکبر  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .مهر فرد به سمت قائم مقام وزیر در امور بازرگانی منصوب شود

دارد با بهره گیری از ظرفیت های موجود و استفاده از نیروهای متعهد براساس این گزارش در بخشی از این حکم آمده است، انتظار 

 .و متخصص نسبت به ساماندهی بخش بازرگانی محصوالت کشاورزی و بهبود تراز تجاری و رشد صادرات گام های موثر بردارید

کم و معرفی مهرفرد به عنوان قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در جلسه شورای مدیران این وزارتخانه با ابالغ ح: افزاید این گزارش می

وزیر در امور بازرگانی،از خدمات حسن یونس سینکی قائم مقام پیشین وزیر در امور بازرگانی در دوران مسئولیت و همراهی وی در 

 .اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی قدردانی کرد

زارت جهاد کشاورزی و مجری طرح ادغام وزارت کشاورزی و جهاد علی اکبر مهر فرد معاون منابع انسانی حجتی در دوره قبل و

 .سازندگی بود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40617070777001 
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 کشمش/ انگور

 ایسنا - 106۱خرداد  0یکشنبه 

  شمالی به روسیه و پاکستان انگور خراسانصادرات 

های استان به کشورهایی همچون  تنی انگور از تاکستان 1177شمالی از صادرات  معاون تولید بهبود گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان

 .روسیه و پاکستان طی سال جاری خبر داد

شمالی، با اشاره به اینکه این استان  ، منطقه خراسان(ایسنا)ایرانوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان  مجید تشکری در گفت

 .طی سال گذشته نیز همین مقدار انگور به این دو کشور صادر شد: های تولید انگور در کشور است، افزود یکی از قطب

هزار تن انواع انگور از  407سال جاری شود طی  پیش بینی می: هزار هکتار است، افزود49های استان  وی با اشاره به اینکه مساحت تاکستان

خشکسالی موجب کاهش عملکرد باغات . های استان جمع آوری شد تن انگور از تاکستان401طی سال گذشته . های استان برداشت شود باغ

 .استان شده است

ل گذشته قرار بر این بود تا انگور با قیمت در سا: تشکری با بیان اینکه فروش انگور یکی از مهمترین مشکالت باغداران استان است، تصریح کرد

 . تومان به صورت تضمینی خریداری شود اما قیمت خرید آنقدر پایین بود که حتی کشاورزان رغبتی برای فروش نداشتند 1777هر کیلوگرم 

 .رای سال جاری درصدد هستیم تا قیمت خرید تضمینی را افزایش دهیم

های بسته بندی و تولید کشمش را  ها از دیگر اقدامات در دست اجرا است و درصدد هستیم تا شرکت تشکیل و تقویت تشکل: وی توضیح داد

 .در استان فعال کنیم

 .های فنی و بهداشتی کشمش در استان خبر داد اندازی بارگاه شمالی همچنین از راه معاون سازمان جهاد کشاورزی خراسان

http://www.isna.ir/fa/news/61707074970 
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 بازار و قیمت ها

 - 60/40/42فارس

 شود ماه رمضان قیمت مرغ منطقی می/ تومان 1033مرغ کیلویی 
ها حدود  فروشی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران با بیان اینکه قیمت امروز مرغ در خرده

شود  بینی می هزار تومان اعالم شده پیش 0از آنجا که قیمت منطقی مرغ حدود : تومان است، گفت 1033

 .در ماه مبارک رمضان قیمت به رقم مذکور برسد
هر : گفت برگزاری فارسخوگو با خبرنگار اقتصادی  خانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران در گفت مهدی یوسف

 .شود تومان عرضه می 9077های تهران با قیمتی حدود  فروشی کیلوگرم مرغ امروز در خرده

 .تومان است 9177تومان و عرضه درب مغازه  9477ها  فروشی قیمت هر کیلوگرم مرغ امروز در عمده: وی افزود

اینکه قیمت منطقی مرغ در راستای جلوگیری از ضرر با توجه به : رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تصریح کرد

 0شود با نزدیک شدن به ماه رمضان قیمت این محصول به حدود  بینی می هزار تومان اعالم شده است پیش 0کنندگان حدود  تولید

 .هزار تومان در هر کیلوگرم برسد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40617071777041 
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 ها قیمتبازار و 
 خبرنگاران جوان - 106۱خرداد  42: تاریخ

 تقاضای افزایش قیمت روی میز دولت/نباتی خطر انحصار در صنعت روغن

تقاضای افزایش قیمت : صنعت روغن نباتی خبرداد و گفتگیری انحصار در  دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی از خطر شکل

 .روغن نباتی به دولت ارایه شده است

؛محمد قبله از ارایه تقاضای افزایش قیمت روغن نباتی از سوی تولیدکنندگان به دولت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 4119درصد مرجع با نرخ  07و بر پایه ارز ترکیبی  61نباتی مربوط به اردیبهشت سال  آخرین افزایش قیمت روغن: خبرداد و گفت

 . تومان را تشکیل می داد 4977تومان بود که در نهایت نرخ پایه  1117ای با نرخ  درصد مبادله 07تومان و 

شده تولیدکنندگان  درصد از قیمت تمام 07مت روغن خام به عنوان دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان روغن نباتی با بیان اینکه قی

این در حالی است که نرخ پایه ارز برای : درصد کاهش داشته است، افزود 17داخلی طی دو سال اخیر در بازارهای جهانی حدود 

  .تاکنون با نرخ مبادله ای محاسبه شده است 61تولیدکنندگان روغن نباتی از شش ماهه دوم سال 

تومان  1917با نرخ  60تومان، در سال  1177بالغ بر  61بر این اساس نرخ ارز برای این صنعت از شش ماهه دوم : وی تصریح کرد

تومان رسیده و به عبارتی این افزایش نرخ ارز فرصت مهم کاهش قیمت جهانی روغن خام را به یک تهدید  1017و امسال نیز به 

 . تبدیل کرده است

در سال : درصدی نرخ ارز برای تامین روغن خام وارداتی است، خاطرنشان کرد07قبله با اشاره به این روند مذکور نشان دهنده رشد 

درصد 9درصد و برای روغن پالم نیز 0جاری نیز سیاست های تعرفه ای دستخوش تغییراتی شده که برای رغن سویا و آفتابگردان 

 . ه استافزایش تعرفه در نظر گرفته شد

تومان مابه التفاوت هر کیلو روغن نباتی به کشاورزان بر عهده  07از طرفی براساس مصوبه دولت پرداخت : وی اظهار داشت

ها و همچنین افزایش نرخ حقوق و دستمزد از سال  تولیدکنندگان داخلی گذاشته شده که در کنار افزایش نرخ ارز، افزایش تعرفه

 . ها یک ضرورت اجتناب ناپذیر محسوب می شود ری در قیمتبازنگ 61به  60و  60به  61

درصد می تواند مشکالت به وجود آمده بر سر راه تولیدکنندگان  41ها در حدود  دهد افزایش قیمت به گفته قبله، برآوردها نشان می

 . این صنعت را کمرنگ ساخته و توان رقابتی آنان را افزایش دهد

ها  عاالن این صنعت همواره در قبال تعهد خود به دولت مبنی بر همسویی با سیاست تثبیت قیمتطی دو سال گذشته ف: وی افزود

 . های تولید مشکالت متعددی بر سر راه تولیدکنندگان ایجاد شود اند و اکنون این نگرانی وجود دارد که با افزایش هزینه پایبند بوده

تومانی به  07التفاوت  در نگاه اول تولیدکنندگان داخلی توان پرداخت مابه: ددبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان روغن نباتی ادامه دا

کشاورزان را نخواهند داشت و دولت ناچار به پرداخت این وجوه خواهد بود که با توجه به محدودیت منابع دولت چنین امکانی 

 . وجود نخواهد داشت

ش قیمت ها، خطر تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط این صنعت در عین حال مهمترین تهدید عدم افزای: قبله خاطرنشان کرد

خواهد بود و در چنین شرایطی با عدم چرخش نقدینگی در این واحدها، بازار داخلی در کوتاه مدت به حالت انحصاری در خواهد 

 . آمد

به طوری که سهم  بر اساس این گزارش، به نظر می رسد آثار این تهدیدها از سال گذشته در این صنعت نمایان شده،

درصد تقلیل یافته است و این موضوع خطر بزرگی برای اشتغال ایجاد شده در این صنعت 97درصد به  01تولیدکنندگان داخلی از 

 به شمار می رود

http://www.yjc.ir/fa/news/1176719 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5209056
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 بازار و قیمت ها
 آیانا 1060د خردا 40, یکشنبه

 ها واگذار کنید  تنظیم بازار گوشت ماه رمضان را به تشکل
موقع در  های دامی به هزار رأس دام به کشورهای همسایه جلوگیری شود و نهاده 133در صورتی که از خروج حدود 

مسافری که گفته های " کرم"اختیار دامداران قرار گیرد، امکان تأمین گوشت کافی وجود دارد و درست یا نادرست، 

 .های کشور نخواهد شد های بوفالو به ایران آمده، تیتر شماره یک رسانه می شود با گوشت

، در حالی بازار پرنوسان گوشت در آستانه ماه مبارک رمضان پر از اخبار ضد و (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

دامداران معتقدند برای تأمین گوشت مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان هیچ شود که  نقیض واردات ا افزایش قیمت گوشت می

های داخلی اعتماد شود، امکان تأمین مواد پروتئینی مورد نیاز مردم وجود  کمبودی در کشور وجود ندارد و در صورتی که به تشکل

 .دارد

ها شد، نمونه ضرر و  اخبار کشاورزی و دامپروری رسانه ترین زده بوفالو که یک ماه گذشته مبدل به مهم های کرم واردات گوشت

ضابطه ارز از کشور بگذریم، آیا  با این حال، اگر از خروج بی. شود زیانی است که از محل واردات گوشت متوجه سالمت مردم می

 ریزی کرد یا خیر؟ توان برای خودکفایی گوشت برنامه می

 هزار رأسی دام متوقف شود 133قاچاق 

هزار  017حجم گوشت مورد نیاز کشور حدود : گوید های تعاونی کشاورزی و دامداری ایران می مل اتحادیه مرکزی شرکتمدیرعا

 .شود هزار تن گوشت در کشور تولید می 077تن است، در حالی که بیش از 

ر خارج شده و حدود هزار رأس دام سنگین و سبک توسط گمرک از کشو 977سال گذشته : افزاید سعید سلطانی سروستانی می

های سنگین و سبک کشور  صورت غیررسمی و قاچاق از کشور خارج شده است؛ لذا در صورتی که دام هزار رأس نیز به 077

های مورد نیاز مرغداری در اختیار دامداران قرار گیرد،  ای اندیشیده شود و نهاده مدیریت شده و برای خارج کردن قاچاق آن چاره

 .کفایی گوشت وجود نداردراه زیادی تا خود

هزار رأس گوساله به کشور ترکیه ارسال شده است، در حالی که تنها با افزایش  17سال گذشته حدود : کند وی خاطرنشان می

 .توان خودکفایی گوشت در کشور را محقق و سالمت کشور را تضمین کرد ها می وری و اضافه کردن وزن الشه بهره

 ت نیستراه زیادی تا خودکفایی گوش

کنند و حجم گوشت مورد نیاز کشور  کیلوگرم برآورد می 40تا  44در حالی فعاالن حوزه دام، سرانه مصرف گوشت کشور را بین 

با این حال، ساالنه شاهد واردات حجم . شود که راه زیادی تا تولید و خودکفایی گوشت وجود ندارد هزار تن ارزیابی می 009حدود 

 .ورهایی نظیر برزیل، تاجیکستان و بسیاری از کشورهای تولیدکننده گوشت هستیمقابل توجهی گوشت از کش

درصد است، چرا که  477درصد نیست، بلکه  66امکان خودکفایی گوشت در ایران : رئیس اتحادیه دامداران ایران معتقد است نایب

نظر گرفتن منافع و سود خود و تنها جهت کاهش  در زمان حاضر حجم باالی دام در کشور به قدری باال است که دامداران بدون در

 .کنند ها می ساله خود به کشتارگاه های یک های جاری دامداری اقدام به ارسال دام هزینه

موقع در اختیار آنان قرار گیرد و قیمت مناسبی  های مورد نیاز دامداران به در صورتی که نهاده: دهد سیدمحمود موسوی ادامه می

 .نیازی مطلق از واردات این کاال وجود ندارد های دامی وجود داشته باشد، هیچ مشکلی برای خودکفایی گوشت و بی دهبرای بازار نها

 های منجمد به قیمت گوشت گرم توزیع گوشت

ت علت رها بودن بازار محصوال ها به ها و واسطه از آنجا که مردم ایران تمایل چندانی به مصرف گوشت منجمد ندارند، برخی دالل

 .دهند های وارداتی منجمد آن را به نام گوشت گرم و به قیمت روز در اختیار مردم قرار می زدایی گوشت پروتئینی با یخ
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دهد که برخی بنکداران قصاب  اسناد و مدارکی که امکان ارسال آن برای صدا و سیما نیز وجود دارد، نشان می: کند وی تصریح می

 .کنند های وارداتی به قیمت گوشت گرم می بندی آن اقدام به فروش گوشت بستههای منجمد و  با چرخ کردن گوشت

هایی است که برای کنترل  اخالقی رها بودن و عدم نظارت بر توزیع محصوالت پروتئینی باعث چنین بی: شود موسوی یادآور می

 .گیرد اندیشی صورت نمی توزیع معیوب آن نیز هیچ چاره

 ها واگذار شود ضان به تشکلعاملیت تنظیم بازار ماه رم

ای سودجو  رود، اما عده شمار می در آستانه ماه مبارک رمضان، تأمین مواد غذایی مورد نیاز مردم جزو وظایف حاکمیتی دولت به

های عرضه و افزایش قیمت، دولت را برای واردات گوشت مجاب کنند، این در حالی است که  کنند با تنگ کردن گلوگاه تالش می

 .اران معتقدند امکان تأمین گوشت مورد نیاز داخلی وجود دارددامد

در : گوید های تعاونی کشاورزی و دامداری ایران نیز در بخش دیگری از گفتگوی گزارش ایانا می مدیرعامل اتحادیه مرکزی شرکت

ها واگذار کند، هیچ  ن را به تشکلها اعتماد کند و تنظیم بازار ماه مبارک رمضا صورتی که دولت و وزارت جهاد کشاورزی به تشکل

 .کمبودی برای تأمین گوشت مورد نیاز وجود ندارد

با توجه به کسر یک وعده غذایی از سبد غذایی مردم، افزایش مصرفی متوجه نیاز داخلی کشور : کند سلطانی سروستانی تأکید می

های سبک  ت، در حالی که در فصل کنونی که دامها اس شود، تالش سودجویان و دالل نیست، اما آنچه باعث افزایش قیمت می

ها به قدری باال است که هیچ کمبودی در تولید گوشت قرمز وجود  آیند، میزان عرضه دام به کشتارگاه ها می عشایر نیز به چراگاه

 .ندارد

م تا واردات، صادرات و بازار در مصاحبه تلویزیونی از وزیر جهاد کشاورزی خواست: رئیس اتحادیه دامداران ایران معتقد است نایب

های فعال  بار به تشکل اگر چنین اعتمادی از سوی دولت یازدهم برای نخستین. ها واگذار کند محصوالت پروتئینی را به تشکل

 .صورت گیرد، وضعیت گوشت برای همیشه ساماندهی خواهد شد

های کشور خالی است  درصد ظرفیت پرواربندی 01ن حاضر در زما: افزاید موسوی با اشاره به ظرفیت خالی پرواربندی در کشور می

 .نیاز خواهد شد موقع نقدینگی، امکان خودکفایی گوشت وجود داشته و کشور از واردات گوشت بی که با اعطای تسهیالت و تزریق به

مند  علت ضابطه به: دشو کند و یادآور می هزار تومان عنوان می 14وی قیمت منطقی گوشت گوسفند و گوساله را در حال حاضر 

هزار تومان  14صورت دام زنده خریداری و درب کشتارگاه  هزار تومان به 47نبودن نظام توزیع، گوشتی که از دامدار به قیمت 

ها برای  دهنده جیب گشاد دالل رسد که نشان کننده می هزار تومان به دست مصرف 17تا  01شود، با قیمتی بیشتر از  عرضه می

 ./سودجویی است

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11040-4.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22713-1.html
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 بازار و قیمت ها
 - 60/40/40فارس

 عرضه میوه خارجی قاچاقی بر خالف اقتصاد مقاومتی/قیمت میوه و سبزی در تهران
های خارجی به دلیل یک دستی و دور ریز کمتر علیرغم گرانی  میوه: تهران، گفترئیس اتحادیه میوه و سبزی 

 .مشتریان خاص خود را دارد

های خارجی  میوه: ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گفت

توان جلوی عرضه   شود که علیرغم برخورد مأموران میادین به دلیل حجم زیاد نمی بار عرضه می میادین مرکزی میوه و ترهقاچاق در 

 .کامل آن را گرفت

تر و دور ریز آن کمتر است، بنابراین علیرغم گرانی، فروشندگان  های داخلی یک دست های خارجی نسبت به میوه میوه: وی افزود

 .خارجی مشتریان خاص خود را دارد  ها دارند، ضمن اینکه میوه ت به عرضه این میوهتمایل بیشتری نسب

هزار تومان و  49هزار تومان، هلو و شبرنگ برزیلی  17هر کیلو گرم انبه پاکستانی : رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران بیان داشت

 .هزار تومان است 17ای  زردآلوی ترکیه

شود و هر کیلو گرم  قاچاق موجود در بازار از کشورهای آفریقایی، برزیل و ترکیه به کشور وارد می لیموترش: مهاجران تصریح کرد

 .هزار تومان است 40آن 

 .هزار تومان است 00تومان و انگور شیلی  077هزار و  9هزار تومان پرتقال مصری  40هر کیلوگرم گالبی چینی : وی افزود

: تومان نرخ دارد، اظهار داشت 177هزار و  1هزار تومان تا  0بیان اینکه هر عدد نارگیل بین رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران با 

ای که در بدنه آن   شوند و درون میوه آن به دلیل روزنه ها به خاطر حمل و نقل نامناسب در بارگیری دچار آسیب می اغلب نارگیل

 .شود، گندیده است ایجاد می

 .تومان است 177هزار و  1هزار تا  1وز هم حدود قیمت هر کیلوگرم م: وی افزود

قیمت هندوانه در روزهای اخیر کاهش داشته و به : های داخلی اشاره کرد و اظهار داشت مهاجران در ادامه به بیان قیمت میوه

 .ردهزار تومان دا 0تا  177تومان رسیده و طالبی و ملون هم قیمتی حدود هزار و  917حدود هر کیلوگرم، هزار و 

تومان  177هزار و  0فرنگی سنندج هم حدود  هزار تومان است و توت 49هزار تا  1فرنگی بین  قیمت هر کیلو توت: وی تصریح کرد

 .است

تومان و هر  077تا  177زمینی تازه حدود هزار تومان، سیب کهنه بین  قیمت هر کیلوگرم سیب: رئیس اتحادیه میوه و سبزی افزود

 .تومان است 077تا  917حدود هزار تومان و زرد بین کیلوگرم پیاز سفید 

 .هزار تومان و هر کیلوگرم گوجه فرنگی حدود هزار تومان است 1قیمت هر کیلوگرم خیار حدود : مهاجران بیان داشت

آفت و  شود و باعث ورود انواع به گزارش فارس، میوه خارجی برخالف حمایت از تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی وارد کشور می

مردم در برابر مصرف این کاالهای . شود بیماری به باغهای کشور، افزایش مصرف سم و آفت کش و افزایش سرطان در جامعه می

 .قاچاقی مقاومت کنند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40617070777600 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940303000973
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 بازار و قیمت ها
 - 60/40/49فارس

 آنفلوانزای پرندگان در ترکیه بازار تخم مرغ ایرانی را گرم کرد/ مرغ دلیل افزایش قیمت تخم 
گذار تهران با بیان اینکه پس از شیوع آنفلوانزای پرندگان در ترکیه صادرات تخم مرغ این  مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم

ای  با این اتفاق کشورهایی مثل عراق تخم مرغ ایرانی را جایگزینی تخم مرغ ترکیه: افزودکشور ممنوع شده است، 

 .اند کرده

روز اخیر افزایش یافت و در حال حاضر  17مرغ در  قیمت تخم: گذار تهران، گفت پور مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم ناصر نبی

 .رسانند کنندگان این محصول را با قیمت تمام شده به فروش می تولید

با شیوع آنفلوانزای پرندگان در ترکیه صادرات تخم مرغ این کشور ممنوع شده بنابراین کشورهای منطقه از جمله عراق، : وی افزود

 .اند کرده  تخم مرغ ایرانی را جایگزین تخم مرغ ترکیه

ما شیوع آنفلوانزای مرغی در ترکیه اگرچه افزایش قیمت تخم مرغ خوشایند است ا: گذار تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم

 .برای کشورمان تهدید است و باید ضوابط بهداشتی برای جلوگیری از ورود این بیماری به کشور با دقت انجام شود

شود و دوباره قیمت تخم مرغ به قبل  منع صادرات ترکیه قطعا پس از رفع شیوع آنفلوانزای پرندگان لغو می: پور بیان داشت نبی

 .ردگ برمی

با افزایش قیمت تخم مرغ در روزهای اخیر قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ بطور : گذار تهران اظهار داشت مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم

 .تومان رسیده است 0177متوسط درب مرغداری به حدود 

های پایان دوره مقرر  مع آوری مرغبنا بر مصوبه ستاد تنظیم بازار، دولت برای ج: های پایان دوره بیان داشت وی در مورد کشتار مرغ

های تخم گذار پایان دوره را از مرغداری ها جمع آوری کند، اما با شیوع آنفلوانزا و افزایش قیمت  کرد تسهیالتی فراهم کند تا مرغ

ها  و کاهش قیمتاند که قطعا با صادرات مجدد ترکیه  ها پایان دوره امتناع کرده تخم مرغ متاسفانه برخی مرغداران از کشتار مرغ

 .کنند ضرر می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40617071777116 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا 1060خرداد  40, دوشنبه

 متن کامل + 9313های صنعتی کشور در سال  شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداری
های صنعتی کشور را اعالم کرد  مرکز آمار ایران، تغییرات قیمت مرغ، تخم مرغ و همچنین کود از محصوالت مرغداری

 .، در مابقی فصول افزایشی بوده است13که طی آن، قیمت مرغ به جز پاییز سال 

های  ی ، مرکز آمار ایران نتایج تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت مرغدار(ایانا)ش خبرگزاری کشاورزی ایرانبه گزار

 .را اعالم کرد( 4067= 477)با سال پایه  4060صنعتی کشور سال 

صد نسبت به در 6.40رسید که  110.11به عدد  4060های صنعتی کشور در سال  شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداری

 .سال قبل افزایش داشت

همچنین شاخص . افزایش شاخص مرغداری های صنعتی در فصول مختلف نسبت به فصول مشابه سال قبل روند نزولی داشته است

 .درصدی روبرو شده است 0.99در فصل پاییز نسبت به فصل مشابه سال قبل با کاهش 

و پایین ترین  171.10رین عدد شاخص کل متعلق به استان سمنان و برابر در میان استان های مختلف کشور باالت 4060در سال 

در سال مورد گزارش بیشترین نرخ تورم را استان چهارمحال و . بوده است 406.01عدد شاخص مربوط به استان ایالم و برابر 

 .اشته استدرصد د -0.11درصد و کمترین میزان تورم مربوط به استان کرمانشاه با  17.10بختیاری با 

 های اصلی گروه

 مرغ

این در حالی . درصد افزایش یافته است 9.10واحد رسیده که در مقایسه با سال قبل  117.11شاخص گروه مرغ به  4060در سال 

 4060شاخص گروه مرغ در تمام فصول سال . درصد همراه بوده است 01.0است که شاخص مذکور در سال قبل با رشدی معادل 

درصد  19.00این افزایش در فصل بهار با (. درصدی 40.60فصل پاییز با کاهش . )پایین با افزایش روبرو بوده استبه جز فصل 

 .بیش از سایر فصول بوده است

 تخم مرغ

از افزایش کمتری برخوردار گردید  4060درصد افزایش یافته بود، در سال  00.01، 4061شاخص بهای گروه تخم مرغ که در سال 

این افزایش . نسبت به سال قبل با افزایش روبرو بوده است 4060شاخص گروه مرغ در تمام فصول سال . درصد رسید 44.91و به 

 .درصد کمترین افزایش را در بین فصول داشته اند 1.61درصد بیشترین و در فصل پاییز با  11.70در فصل بهار با 

 کود

درصد افزایش یافته، این در حالی است  471.11مقایسه با سال قبل  واحد رسیده که در 906.44شاخص کود به  4060در سال 

با  4060شاخص کود در تمام فصول سال . درصد همراه بوده است 440.10که شاخص مذکور در سال قبل با رشدی معادل 

درصد کمترین افزایش  61.11درصد بیشترین و در فصل بهار با  411.14این افزایش در فصل زمستان با . افزایش روبرو بوده است

 .را در بین فصول داشته اند

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11011-4.html 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا 1060خرداد  45, سه شنبه

 بازار آرام گوشت قرمز و سفید در رمضان امسال 
شود که بازار آرامی پیش رو  بینی می ماه رمضان امسال با وجود تولید مناسب در بخش گوشت قرمز و سفید پیشدر 

 .داشته باشیم

، درباره تنظیم بازار ماه رمضان (ایانا)معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

گیرد نیز  و قرمز برای ایام رمضان به اندازه کافی وجود دارد و در زمانی که تقاضا بر عرضه پیشی می تولید گوشت گرم سفید: گفت

 .ذخایر قابل توجهی از مرغ منجمد داریم

های گذشته در بخش تنظیم بازار وجود داشت، دیگر نیست، زیرا نیازی به واردات گوشت مرغ  ای که سال دغدغه: حسن رکنی افزود

 .وجود ندارد

سازی مازاد مرغ اقدام کرده است و در این راستا  شرکت پشتیبانی امور دام بعد از ایام عید برای ذخیره: وی خاطرنشان کرد

 .شود که هیچ کمبودی در این ایام نداشته باشیم بینی می پیش

کشور تولید شود؛ بنابراین در  بینی کرد که در سال جاری بیش از دو میلیون تن مرغ در معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی پیش

 .ایام رمضان بازار آرامی پیش رو خواهد بود

هزار تن واردات  97هزار تن تولید گوشت قرمز در کشور در سال گذشته تنها  007از حدود : رکنی درباره گوشت قرمز نیز ادامه داد

 .درصدی بودیم 17د کاهش هزار تن واردات داشتیم، شاه 64که حدود  4061داشتیم که در مقایسه با سال 

شود میزان واردات گوشت قرمز در مقایسه با سال گذشته باز هم کاهش پیدا کند؛ زیرا تولید  بینی می امسال پیش: وی تصریح کرد

 .توان گفت که نباید وارداتی صورت گیرد به اندازه کافی وجود دارد، اما نمی

شود و کشورهای  های بسیار مناسب در این بخش محسوب می یکی از مزیتدر حال حاضر صادرات گوسفند زنده : رکنی یادآور شد

ای وارد  حوزه خلیج فارس خواهان گوسفند ایرانی هستند؛ بنابراین مازاد تولید داخل صادر خواهد شد، اما به بازار داخلی نیز لطمه

 .شود نمی

هزار رأس از کشور  407و در سال جاری نیز تاکنون هزار رأس دام سبک صادر شد  977در سال گذشته : وی در پایان تأکید کرد

 ./خارج شده است

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11010-4.html 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا 1060خرداد  45, سه شنبه

 اجازه فروش بستنی تا نیم ساعت قبل از سحر / شود میلیون کیلوگرم بستنی تولید می 0.1ماهانه 
کنند که این مقدار  میلیون کیلوگرم انواع بستنی تولید می 0.1دار در کشور ماهانه  واحد صنفی پروانه 033هزار و  یک

 . ایش قیمت تا پایان سال را نخواهند داشتواحد بدون پروانه است که مجوز افز 033های تولیدشده  جز بستنی به

در : با اعالم این خبر گفت( ایانا)فروشان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل اتحادیه بستی و میوه

وش بستنی و کدام از واحدهای صنفی فر هیچ 61درصد افزایش قیمت بستنی لحاظ شد و تا پایان سال  41اسفندماه سال گذشته 

 .آبمیوه مجوز افزایش قیمت نخواهند داشت

کند و بر  شده شیر، کاکائو، مغز پسته، زعفران و شکر تغییر پیدا می قیمت بستنی بر اساس قیمت تمام: اسکند آزموده سفیدی افزود

تومان و  41دار زعفرانی  خامه تومان، ویژه 41دار،  شده، قیمت هر کیلوگرم بستنی سنتی سوپرویژه مغزدار خامه اساس فرمول ارائه

 .هزار تومان تعیین قیمت شده است 44بستنی سنتی ممتاز هر کیلوگرم 

هزار تومان و بستنی  41ای ویژه مغزدار  هزار تومان، بستنی میوه 47همچنین بستنی سنتی ساده هر کیلوگرم : وی خاطرنشان کرد

 .هزار تومان خواهد بود 41ای اعالء ممتاز  میوه

هزار تومان است که بر اساس اساسنامه اتحادیه، همه واحدهای  6قیمت فالوده اعالء نیز در همه واحدها : سفیدی ادامه داد آزموده

 .شده مشترک را در معرض دید مشتریان خود قرار دهند های اعالم صنفی موظفند قیمت

 ای از دانمارک واردات رنگ خوراکی بستنی میوه

ای رنگ مجاز خوراکی باکیفیت مورد نیاز خود را از  تولیدکنندگان بستنی میوه: فروشان تصریح کرد میوهمدیرعامل اتحادیه بستنی و 

 .کنند کشور دانمارک وارد می

های گذشته داشت، اخیراً با ثبات  رغم نوسان قیمتی که در سال های مجاز باکیفیت است که به کلروفیل یکی از رنگ: وی یادآور شد

 .ای، صرفه واردات آن وجود دارد کنندگان از انواع بستنی میوه با توجه به استقبال مصرف رو شده و قیمت روبه

 آبمیوه، نرخ صنفی ندارد

از آنجا که کیفیت میوه و ظروف ارائه آبمیوه متفاوت : گذاری ثابت برای آبمیوه تأکید کرد آزموده سفیدی با اشاره به عدم امکان نرخ

 .آبمیوه صادر کرد توان نرخ ثابتی برای است، نمی

طور مداوم و هفتگی به واحدهای صنفی سرکشی کرده و وضعیت تولیدات و نوع  هرچند بازرسان اتحادیه به: وی اظهار داشت

کنندگان آبمیوه باید دقت الزم در خریداری را داشته باشند و  دهند، اما مصرف برخورد با مشتریان را مورد ارزیابی قرار می

 .حدهایی خریداری کنند که دارای پروانه صنفی هستنداالمکان از وا حتی

نامی واحدهای صنفی و افزایش فروش آنها است، این  ترین عامل خوش از آنجا که کیفیت مهم: آزموده سفیدی همچنین گفت

های  وهکنندگان به رنگ، طعم و غلظت آبمی کنند؛ با این وجود، مصرف کیفیت خودداری می های بی واحدها از خریداری میوه

 .تولیدشده توجه الزم را به شفافیت آبمیوه مصرفی داشته باشند

 فروشان در ماه رمضان ساعت کاری بستنی

بر اساس مصوبه اتحادیه، واحدهای صنفی از نیم ساعت قبل از افطار تا نیم ساعت : فروشان افزود مدیرعامل اتحادیه بستنی و میوه

 .قبل از سحر مجاز به فعالیت هستند

 .کدام از واحدهای صنفی حق فعالیت و خرید و فروش در خارج از زمان یادشده را ندارند هیچ: طرنشان کردوی خا

 شوند فروشانی که آش عرضه کنند، پلمپ می بستنی
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واحدهای صنفی زیرمجموعه این اتحادیه تنها مجاز به فروش بستنی و آبمیوه هستند و مجوز فروش آش، : آزموده سفیدی ادامه داد

 .م و سایر خوراک مخصوص ماه رمضان را ندارندحلی

علت تداخل صنفی  قانون نظام صنفی، هر واحد صنفی که اقدام به عرضه خوراک ماه رمضان کند، به 10طبق ماده : وی تصریح کرد

 .فروشان، پلمپ خواهد شد با اتحادیه آش و حلیم

توانند با  تریان شاهد عرضه نامناسب بستنی و آبمیوه باشند، میدر صورتی که مش": گفتنی است، مدیرعامل این اتحادیه تأکید کرد

 /".تماس بگیرند تا نسبت به ابطال پروانه صنفی و پلمپ واحد متخلف اقدام شود 996001647تلفن 

http://www.iana.ir/food/item/11017-4.html. 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان – 106۱خرداد  47: تاریخ

 هزار تومان 33هر کیلو گوشت گوساله / یابد قیمت گوشت کاهش می

شود قیمت گوشت  بینی می پیش: رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گاو با اشاره به ثبات قیمت گوشت گوساله در بازار گفت

 .کاهش بیابدگوسفند تا ماه رمضان 

، با اشاره به ثبات خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران علی خندان روی جوان رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گاو در گفتگو با

وشت گوساله مخلوط به قیمت گوشت نسبت به هفته گذشته تغییری نداشته و هر کیلو گ: قیمت گوشت گوساله در بازار گفت

 .رسد هزار تومان در بازار به فروش می 07قیمت 

بینی ما این است که قیمت گوشت در آستانه ماه رمضان افزایش  خوشبختانه در بازار هیچ کمبودی نیست و پیش: وی افزود

 .یابد نمی

ها در حال رایزنی است تا در ماه رمضان  ادیهمعدن و تجارت در جلساتی با اتح  وزارت صنعت،: رئیس اتحادیه گوشت گاو ادامه داد

 .هیچ کمبودی در بازار موجود نباشد

 .شود قیمت گوشت گوسفند نیز تا ماه رمضان کاهش بیابد بینی می پیش: وی ادامه داد

http://www.yjc.ir/fa/news/1141106 
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس 1060خرداد ماه  2شنبه 

 تومان اعالم شد 1133نرخ مصوب مرغ 

تومان سود برای  177نرخ مصوب مرغ با در نظر گرفتن : رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران گفت <مواد غذایی

 .تومان اعالم شد 9977ها  فروشی خرده

با وجود افزایش چند صد تومانی قیمت مرغ دربازار مصرف، : ایش قیمت اخیر مرغ، افزودخانی با اشاره به دالیل افز مهدی یوسف

 .هزار تومانی برسد0قیمت این محصول هنوز ارزان است و باید نرخ هر کیلوگرم از این محصول به قیمت تعادلی 

یری از ضرر و زیان مرغداران و حمایت از ستاد تنظیم بازار برای جلوگ: رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران ادامه داد

تومان اعالم کرده است اما نرخ این محصول در بازار مصرف کمتر از قیمت در  177هزار و 0تا  0تولید پایدار قیمت این محصول را 

 .نظر گرفته شده است

با افزایش تقاضا در : تقاضا اظهار داشتدلیل باال رفتن  بینی افزایش دوباره قیمت مرغ در ماه مبارک رمضان به خانی با پیش یوسف

خالف شب عید بحث  دلیل تولید مناسب در ماه رمضان امسال، به یابد اما به ماه رمضان قیمت مرغ در بازار مصرف کمی افزایش می

 .کند تومان عبور نمی 177هزار و 0تا  477هزار و 0گرانی مرغ وجود ندارد و قیمت این محصول از 

تومان سود در هر کیلوگرم به خرده  177تومانی مرغ را با در نظر گرفتن  9977حادیه روز گذشته قیمت مصوب ات: وی تصریح کرد

 .ها کمتر است دلیل رقابتی که در بازار وجود دارد این نرخ در برخی خرده فروشی ها اعالم کرد اما به فروشی

 فروشی مرغ در واحدهای بدون مجوز ارزان

در حال حاضر موضوع گران فروشی حتی در : ها گفت پرنده و ماهی تهران در باره تخلفات مرغ فروشی رئیس اتحادیه فروشندگان

مناطق باالیی شهر نیز مطرح نیست اما ارزان فروشی یکی از موارد رایج فروشندگان بدون مجوز اتحادیه است که برای جذب 

 .کنند مشتری اقدام به فروش مرغ به کمتر از نرخ مصوب می

شود که از واحد صنفی شکایت شده باشد، اما  فروشی می طور معمول درمواردی اقدام به برخورد با کم به: خانی اظهار داشت یوسف

 .های پروتئینی ناشی ازبرخوردهای بهداشتی دامپزشکی است های معمول واحد یکی از جریمه

رو  ین دامپزشکی و معدوم سازی محصوالت خود روبههای سنگ در حالی واحدهای صنفی ما با جریمه: وی در پایان مدعی شد

 .شوند که دامپزشکی دستور العملی به اتحادیه برای اعالم به واحدهای صنفی نداده است می
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس 1060خرداد ماه  0دو شنبه 

قیمت گذاری آبلیمو ها بزودی ساماندهی /کیفیت آبلیموهای بازار زیر ذره بین سازمان های نظارتی است
 می شود

 "سر و سامان در بازار های بی نام و نشان و قیمت جوالن آبلیموهای بی "پس از انتشار خبری با عنوان  -اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

اهی دبیر انجمن صنفی صنایع آبلیمو توضیحاتی را ارسال کردند که متن کامل آن را در ادامه ، رویا جعفری ش4061/0/1در تاریخ

 :می خوانید

 (فود پرس)مدیریت محترم پایگاه خبری اقتصاد غذا 

 باسالم

 احتراما به استحضار می رساند طی شش ماه گذشته و برگزاری جلسات متمادی با حضور مدیر کل محترم سازمان غذا و دارو و

کارشناسان محترم سازمان و اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی انجمن آبلیموی ایران و تبادل نظر و انجام بازرسی های 

متعدد از واحدهای تولیدی و نمونه برداریهای متوالی از سطح عرضه و اقدامات قانونی جهت برخورد با متخلفین انجام پذیرفته که 

  . یرکل محترم جناب آقای دکتر هدایت حسینی را داردجای تشکر و قدردانی از مد

در ارتباط با نحوه قیمت گذاری با معاونت محترم نظارت بر کاالهای مصرفی و شبکه توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف 

منامه جهت کنندگان و تولیدکنندگان جناب آقای مهندس علیرضا رفیعی و هیأت مدیره برگزار شد که پس از قطعی شدن تفاه

 .همگن سازی قیمت ها به واحدهای تولیدی اعالم خواهد شد
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 بازار و قیمت ها

  فودپرس 4061خرداد ماه  0یک شنبه 

 <درصد گران شدمواد غذایی 34.0مرغ :مرکز آمار اعالم کرد
های صنعتی کشور را اعالم کرد که طی آن،  مرکز آمار ایران، تغییرات قیمت مرغ، تخم مرغ و همچنین کود از محصوالت مرغداری 

مرکز آمار ایران نتایج تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده .، در مابقی فصول افزایشی بوده است60قیمت مرغ به جز پاییز سال 

شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت .را اعالم کرد( 4067= 477)با سال پایه  4060سال های صنعتی کشور  ی محصوالت مرغدار

افزایش .درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت 6.40رسید که  110.11به عدد  4060های صنعتی کشور در سال  مرغداری

همچنین شاخص در . ه استشاخص مرغداری های صنعتی در فصول مختلف نسبت به فصول مشابه سال قبل روند نزولی داشت

در میان استان های مختلف  4060در سال .درصدی روبرو شده است 0.99فصل پاییز نسبت به فصل مشابه سال قبل با کاهش 

و پایین ترین عدد شاخص مربوط به استان ایالم و برابر  171.10کشور باالترین عدد شاخص کل متعلق به استان سمنان و برابر 

درصد و کمترین میزان تورم  17.10در سال مورد گزارش بیشترین نرخ تورم را استان چهارمحال و بختیاری با . بوده است 406.01

واحد رسیده  117.11شاخص گروه مرغ به  4060های اصلیمرغدر سال  گروه.درصد داشته است -0.11مربوط به استان کرمانشاه با 

این در حالی است که شاخص مذکور در سال قبل با رشدی معادل . ایش یافته استدرصد افز 9.10که در مقایسه با سال قبل 

فصل . )به جز فصل پایین با افزایش روبرو بوده است 4060شاخص گروه مرغ در تمام فصول سال . درصد همراه بوده است 01.0

تخم مرغشاخص بهای .فصول بوده استدرصد بیش از سایر  19.00این افزایش در فصل بهار با (. درصدی 40.60پاییز با کاهش 

 44.91از افزایش کمتری برخوردار گردید و به  4060درصد افزایش یافته بود، در سال  00.01، 4061گروه تخم مرغ که در سال 

این افزایش در فصل بهار . نسبت به سال قبل با افزایش روبرو بوده است 4060شاخص گروه مرغ در تمام فصول سال . درصد رسید

شاخص  4060کوددر سال .درصد کمترین افزایش را در بین فصول داشته اند 1.61درصد بیشترین و در فصل پاییز با  11.70ا ب

درصد افزایش یافته، این در حالی است که شاخص مذکور در  471.11واحد رسیده که در مقایسه با سال قبل  906.44کود به 

این . با افزایش روبرو بوده است 4060شاخص کود در تمام فصول سال . بوده استدرصد همراه  440.10سال قبل با رشدی معادل 

  – .درصد کمترین افزایش را در بین فصول داشته اند 61.11درصد بیشترین و در فصل بهار با  411.14افزایش در فصل زمستان با 
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس 1060خرداد ماه  7پنج شنبه 

 هزار دالل شبانه قیمت میوه را پایین وباال می کشند  4

برای گران بودن قیمت میوه در ایران دالیل متعددی را می توان برشمرد ؛ هزینه نگهداری میوه در سرد خانه ها،  <مواد غذایی

بندی، هزینه حمل و نقل و مهمتر از همه حضور دالل های بی شمار در این صنعت برخی از مهمترین هزینه جمع آوری و بسته 

 .دالیل افزایش قیمت میوه در ایران است

به دلیل عدم وجود سیستم حمل و نقل درست و صحیح و ارزان در ایران قیمتی که برای جابجایی میوه پرداخت می شود بسیار 

جایی که در برخی موارد صاحبان این صنعت مجبور می شوند برای جابجایی هرکیلو میوه قیمتی معادل  زیاد و سرسام آور است تا

 .تومان را بپردازند 077الی  177

این گروه که کار خود را از ده شب شروع می . دالل میوه در بازار میوه و تره بار فعالیت می کنند 1777به گفته مسئولین حدود 

یه صبح به پایان می رسانند در تعیین قیمت میوه و باال و پایین رفتن آن تاثیربسیار زیادی دارند و بسیاری از کنند و در ساعات اول

هزار تومان می  0تا  1به عنوان مثال در قیمت موز گاهی افزایش قیمت در بازار به . اتفاقات ناخوش آیند بازار میوه را رقم می زنند

 .انی هیچ ربطی ندارد و کار داللهای میوه در ایران استرسد که این مسئله به بازارهای جه

تاکنون اقدامات بسیار موثر و قابل توجهی برای حذف دالل های بازار انجام شده است که در برخی مواقع این اقدامات جواب مثبت 

دا نکرده و این پدیده شوم و مخرب در پی داشته و حذف بسیاری از دالل ها را در پی داشته است اما متاسفانه این اقدامات ادامه پی

 .ریشه کن نشده است

مغازه دارای پروانه در میدان بارفروشان تهران مشغول فعالیت قانونی هستند که طبق قانون ملزم به  077طبق آمار موجود حدود 

ی فعالیت می کنند اما رعایت قیمت های مصوب و همچنین پرداخت مالیات بوده و در قالب واحدهای شناسنامه دار صنعتی و تجار

در کنار این واحد های صنفی شناسنامه دار دالالنی هستند که هیچ گونه مالیاتی پرداخت نمی کنند و همین طور هیچ گونه 

 .نظارتی هم بر روی کار آنها و نحوه قیمت گذاری آنها نیست

ستفاده از مناسبتهای ملی و مذهبی و ایجاد فضای دالالن میوه، محصوالت کشاورزی را با قیمتی بسیار پایین خریداری و با سوء ا

سالها است که کشاورزان و باغداران در اعتراض های پیاپی اعالم می کنند که . سوداگری به چند برابر قیمت به فروش می رسانند

می موثر و قابل توجه مجبور هستند محصوالت خود را به قیمتی ناچیز به دالالن بفروشند اما تاکنون برای اعتراض های آنها اقدا

 .صورت نگرفته است

توانند در  های متولی این امر هستند که قانونا می سازمان حمایت، بازرسی استان، تعزیرات و مجمع امور صنفی از جمله سازمان

است که مسئله حذف دالالن دخالت کنند اما اینکه چرا این کار را نمی کنند و چرا در صدد حل این مشکل برنمی آیند سوالی 

 .تاکنون جواب صریح و روشنی به آن داده نشده است

با وجود دستگاه های دولتی و نظارتی زیادی که برای صنعت کشاورزی و میوه و تره بار تعریف شده تعیین قیمت میوه برعهده بازار 

به عنوان . این رابطه نمی کنندو عرضه و تقاضا گذاشته شده است و متاسفانه کارشناسان و وزارت جهاد کشاورزی هیچ اقدامی در 

مثال قیمت محصولی مانند گوجه سبز در اواسط اردیبهشت و به بهانه تقاضای زیاد و عرضه کم تا چهل هزار تومان تعریف می شود 

 .و سپس به تدریج این قیمت پایین می آید و تا کیلویی پنج هزار تومان پایین می آید

و یا درجه بندی هایی که توسط دالالن و به منظور « عرضه و تقاضا»وچ و بی اساسی مثل تعریف قیمت میوه بر اساس بهانه های پ

 .باال بردن قیمت میوه اختراع شده و متاسفانه توسط برخی مسئولین مهر تایید خورده، مهمترین آفت صنعت میوه و باغداری است

در صنعت میوه و باغداری کشور در حال انجام است  تعریف قیمت بر اساس عرض و تقاضا و آن چیزی که امروز تحت این عنوان



 4931اول خرداد  اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

06 
 

درست همانند این است که یک پزشک در روزهایی که مراجعه کننده اش زیاد است قیمت ویزیت را تا جایی که می تواند باال ببرد 

 !و در روزهایی که مراجعه کننده ندارد بیماران را رایگان معاینه کند

هادهای مرتبط نمی توانند با در نظر گرفتن زحمت کشاورز در طول یک سال و همین طور آیا وزارت جهاد کشاورزی و دیگر ن

 هزینه های انجام شده و در نظر گرفتن سود قانونی و هزینه های ترابری و سردخانه قیمت یک میوه را مشخص کنند؟ 
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس 1060خرداد ماه  7پنج شنبه 

 درصدی رکورد شکست  911پرتقال با گرانی 

 .درصدی رکورد شکست 419، پرتقال با گرانی 60در زمستان سال  <کشاورزی

، پرتقال با 60کشاورزی در زمستان سال بنا بر گزارش مرکز آمار ایران از متوسط و درصد قیمت فروش محصوالت و هزینه خدمات 

 .رکورددار بوده است 60درصدی قیمت نسبت به زمستان  419افزایش 

 :به شرح زیر است 60جدول متوسط و درصد قیمت فروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی در زمستان سال 
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 بازار و قیمت ها

 فودپرس 1060خرداد ماه  5سه شنبه 

 فهرست بلندباال روی میز دولت/ ها آغاز تحرکات تازه برای گرانی

ای مردم و باالزام هماهنگی هرگونه افزایش قیمتی با دولت،  تومانی به سبد هزینه4777همزمان باورود بنزین  <صنایع غذایی

 .های زیادی از درخواست تولیدکنندگان روی میز بررسی دولت قرار گرفته که کاالهای اساسی در صدر هستند پرونده

اوایل امسال هم بود که اسحاق جهانگیری،  .تومان رسید و تک نرخی شد 4777تومان به  077با اعالم دولت، قیمت بنزین از 

ز سوی دولت ابالغ شد، هرگونه افزایش قیمتی را منوط به هماهنگی با دولت ای که رسما ا جمهور در بخشنامه معاون اول رئیس

همین . شود، جلوگیری شود های آغازین سال، نصیب مردم و بازار می دانست تا بازار سامانی یابد و از تورمی که هرساله، در هفته

 .تشان، به خط شونداشاره کافی بود تا تولیدکنندگان یکی پس از دیگری، برای افزایش قیمت محصوال

رسد؛ از خودروسازان گرفته تا تولیدکنندگان انواع  این روزها از هر بخش تولیدی، خبر از ارایه درخواست افزایش قیمت به دولت می

 .و اقسام کاالها در بازار

 کاالهای اساسی

د که تقاضای افزایش قیمت خود را به کنن اند و یکی پس از دیگری، اعالم می البته تولیدکنندگان کاالهای اساسی، پیشگام شده

  .اند؛ دولت اما تاکنون به هیچ یک از این تقاضاهای افزایش قیمت، جواب مثبت نداده است دولت ارسال کرده

در این میان تولیدکنندگان بسیاری از جمله نانوایان، خودروسازان، تولیدکنندگان روغن نباتی، تولیدکنندگان محصوالت لبنی، 

اند و البته منتظرند تا دولت در این  های گوشتی درخواست خود را به دولت ارایه کرده ان سیمان، تولیدکنندگان فرآوردهتولیدکنندگ

 .گیری کند زمینه تصمیم

 سیمان

درصدی  40های تولید سیمان، درخواست افزایش قیمت  کنندگان سیمان اعالم کرده که با توجه به افزایش هزینه دبیر انجمن تولید

 .ان را به دولت ارسال کرده ایمسیم

تولید مازاد بر نیاز سیمان در سال قبل سبب شد تا تولیدکنندگان با کمبود بازار مواجه : افزاید عبدالرضا شیخان در گفتگو با مهر می

 .یمدرصدی سیمان را به دولت ارسال کرده ا 40شوند و بنابراین ثبات بر بازار حاکم باشد اما اکنون درخواست افزایش 

درصدی و  41هنوز در این رابطه پاسخی دریافت نشده است اما سال گذشته با وجود توقف رشد نرخ تورم، با تورم : وی می افزاید

رکود دست و پنجه نرم کردیم ولی ادامه این مسیر امکان پذیر نیست و به همین دلیل، درخواست افزایش قیمت را به دولت ارسال 

 .کردیم

 41که از این رقم،   میلیون تن رسید 07هزار تن و کلینکر به  177میلیون و  99ل گذشته تولید سیمان به به گفته شیخان، سا

 .هزار تن کلینکر صادر کردیم 177میلیون و  9هزار تن سیمان و  077میلیون و 

ها وجود دارد که این رقم در مدت مشابه سال قبل  میلیون تن مازاد کلینکر در کارخانه 9تا  1.1در حال حاضر : وی اظهار داشت

 .میلیون تن بوده است 1.1تا  1حدود 

 نان

از سوی دیگر تولیدکنندگان نان هم که همان نانوایان باشند، درخواست افزایش قیمت خود را به دولت ارسال کرده اند و منتظرند 

دهد، پاسخ آنها را بدهد، البته دولت تا حدودی دست آنها را برای افزایش قیمت باز گذاشته  که انجام میهایی  تا دولت در بررسی

 .های آزادپز، راهی برای آزادسازی قیمت نان در پیش گرفته است است و با راه انداختن نانوایی
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افقتی در سال جاری با افزایش قیمت نداشته و تنها گویند، هنوز دولت مو  های نان می در این میان البته آنگونه که روسای اتحادیه

های صنعتی بوده که آن هم با مصوبه دولت، آردشان آزاد شده است؛ بنابراین باید منتظر اعالم نظر  افزایش قیمت مربوط به نان

 .رسمی دولت در زمینه افزایش قیمت نان هم بود

 خودرو

ایران خودرو برای محصوالت خود . اند، خودروسازان هستند لت ارسال کردهگروه دیگری که تقاضای افزایش قیمت خود را به دو

از سوی دیگر، برخی . درصدی محصوالتش شده است 41درصدی را تقاضا کرده و سایپا هم خواستار افزایش  47افزایش قیمت 

 .اند ردهکنند، درخواست افزایش قیمت خود را به دولت ارایه ک ها کار می خودروسازانی هم که با چینی

درصدی قیمت محصوالتش موافقت کرده و برای سایپا  1البته در حالی که شورای رقابت، با درخواست ایران خودرو برای افزایش 

درصدی محصوالت را در نظر گرفته اما قرار است از این پس، شورای اقتصاد تعیین تکلیف نهایی  1هم افزایش قیمت کمتر از 

 .د، البته این هم بستگی به نظر دولت داردقیمت خودرو را به عهده گیر

 روغن

از سوی دیگر، محمد قبله، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان صنایع روغن نباتی در گفتگو با مهر از ارایه تقاضای افزایش قیمت 

و بر  61شت سال نباتی مربوط به اردیبه آخرین افزایش قیمت روغن: روغن نباتی از سوی تولیدکنندگان به دولت خبرداد و گفت

 4977تومان بود که در نهایت نرخ پایه  1117ای با نرخ  درصد مبادله 07تومان و  4119درصد مرجع با نرخ  07پایه ارز ترکیبی 

 .تومان را تشکیل می داد

ازارهای شده تولیدکنندگان داخلی طی دو سال اخیر در ب درصد از قیمت تمام 07وی با بیان اینکه قیمت روغن خام به عنوان 

این در حالی است که نرخ پایه ارز برای تولیدکنندگان روغن نباتی از شش ماهه : درصد کاهش داشته است، افزود 17جهانی حدود 

 .تاکنون با نرخ مبادله ای محاسبه شده است 61دوم سال 

تومان و  1917با نرخ  60تومان، در سال  1177بالغ بر  61به گفته قبله، بر این اساس نرخ ارز برای این صنعت از شش ماهه دوم 

تومان رسیده و به عبارتی، این افزایش نرخ ارز فرصت مهم کاهش قیمت جهانی روغن خام را به یک تهدید  1017امسال نیز به 

 .تبدیل کرده است

در : ی است، خاطرنشان کرددرصدی نرخ ارز برای تامین روغن خام واردات07قبله با اشاره به اینکه روند مذکور نشان دهنده رشد 

درصد و برای روغن پالم نیز 0سال جاری نیز سیاست های تعرفه ای دستخوش تغییراتی شده که برای رغن سویا و آفتابگردان 

 .درصد افزایش تعرفه در نظر گرفته شده است9

وغن نباتی به کشاورزان بر عهده تومان مابه التفاوت هر کیلوگرم ر 07از طرفی براساس مصوبه دولت پرداخت : وی اظهار داشت

ها و همچنین افزایش نرخ حقوق و دستمزد از  تولیدکنندگان داخلی گذاشته شده است که در کنار افزایش نرخ ارز، افزایش تعرفه

 .ها یک ضرورت اجتناب ناپذیر محسوب می شود بازنگری در قیمت 61به  60و  60به  61سال 

درصد می تواند مشکالت به وجود آمده بر سر راه تولیدکنندگان  41ها در حدود  هد افزایش قیمتد به گفته قبله، برآوردها نشان می

 .این صنعت را کمرنگ ساخته و توان رقابتی آنان را افزایش دهد

 لبنیات

بنی در سال های تولید فرآورده های ل های لبنی هم اعالم کرده که هزینه همچنین رضا باکری، دبیر انجمن تولیدکنندگان فرآورده

های تمام  های لبنی به استناد قیمت درصد افزایش یافته است که بر همین اساس، انجمن فراورده 1فقط  60نسبت به سال  61

درصدی قیمت لبنیات را به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و  1شده محصوالت، درخواست افزایش 
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 .تولیدکنندگان ارسال کرده است

درصدی  41باعث شده بود تا کارخانجات لبنی مجوز افزایش  60با اعالم اینکه نرخ تورم و افزایش هزینه های تولید در سال  وی

امسال خوشبختانه نرخ تورم کاهش یافته و در کنار آن هزینه های تولید واحدها : ها را دریافت کنند، خاطرنشان کرد است قیمت

 .هم کاهش پیدا کرده است

درصد افزایش قیمت را در محصوالت خود لحاظ نکرده بودند که  41باکری، تعدادی از کارخانجات لبنی در سال گذشته  به گفته

 .امسال با توجه به عرضه و تقاضا این افزایش قیمت ها را انجام می دهند

 کنسرو

ا توجه به افزایش هزینه دستمزد، همچنین سید محمد میررضوی دبیر انجمن صنایع کنسرو نیز چندی پیش اعالم کرده بود که ب

درصدی قیمت  0تا  1مالیات بر ارزش افزوده، حمل و نقل و قیمت آب و برق، تولیدکنندگان صنایع کنسرو خواستار افزایش 

 .ایم تولیدات خود هستند که در این مورد به صورت شفاهی درخواستمان را به سازمان حمایت ارائه کرده

ارائه درخواست قطعی بررسی کردیم تا ببینیم چه عوامل دیگری بر تولید محصوالت کنسروی تأثیرگذار  البته برای: وی ادامه داد

 .خواهند بود و بر این اساس درخواست کتبی خود را به سازمان حمایت ارائه خواهیم کرد

 های گوشتی فرآورده

درصدی قیمت  41از ارایه درخواست افزایش های گوشتی هم  آبادی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فرآورده همچنین حسین شاه

های  های گوشتی به دولت خبرداد و اعالم کرده که البته آلوده بودن گوشت گاومیش هندی، هزینه تولید کارخانه فرآورده

مان را به دولت  درصدی قیمت محصوالت 41های گوشتی را افزایش داده و به همین دلیل درخواست افزایش  تولیدکننده فرآورده

 .ارائه کردیم

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس 1060خرداد ماه  0یک شنبه 

 بار راه یافت  و تره  میوه جدید قاچاق به میادین میوه 0

آلو، گالبی، شبرنگ،  های قاچاق جدیدی شامل هلو، زرد میوه :اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران گفترئیس  <کشاورزی

 .ترش و شیرین قاچاق از کشورهای مختلف به میدان مرکزی میوه راه یافت انگور و لیمو

های قاچاقی مانند پرتقال مصری و انبه پاکستانی که از گذشته به صورت قاچاق به کشور وارد  عالوه بر میوه: مهاجران افزود حسین

های جدیدی مانند انگور شیلی، زردآلوی ترکیه، لیمو ترش برزیل و ترکیه، هلو و شبرنگ ترکیه و گالبی چینی  شد، اخیراً میوه می

  .زی میوه و تره بار و سطح شهر راه یافته استنیز به وفور در میادین مرک

بار نیز این محصوالت قاچاق را  میادین مرکزی میوه و ترهماموران : رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران ادامه داد

 .مشاهده کرده و برخورد می کنند اما به دلیل وسعت این تخلف، امکان برخورد با همه آنها وجود ندارد

شود تا راهکاری  ه میای با هیات مدیره جدید میادین مرکزی میوه و تره بار گذاشت در دو روز آینده جلسه: مهاجران اظهار داشت

 .های قاچاق به میادین میوه و تره بار اتخاذ شود برای مقابله با ورود میوه

ها در سطح شهر وجود دارد و  مشتری این دسته میوه: های باالیی دارند، تصریح کرد های خارجی قیمت وی با بیان اینکه این میوه

 .شود های گزافی خرید و فروش می به نرخ

هزار تومان، زرد آلوی ترکیه و انبه پاکستان  00هزار تومان ؛ انگور شیلی  49گرم هلو و شبرنگ ترکیه  هر کیلو: ورشدمهاجران یادآ

 .رسد تومان به فروش می 077هزار و  9هزار تومان و پرتقال  40هزار تومان، لیمو ترش و گالبی چینی  17

 قیمت انواع میوه داخلی

با آمدن : های داخلی در میادین مرکزی میوه و تره بارگفت بزی تهران در ارتباط با نرخ میوهرئیس اتحادیه فروشندگان میوه و س

میوه از سایر نقاط کشور، قیمت میوه های نوبرانه کاهش یافته است به طوری که گوجه سبز شهریار با توجه به اندازه، از هر 

 .رسد به فروش می هزار تومان 9هزار تومان و گوجه سبز شمال تا  41تا  0کیلوگرم 

هزار  41تا  1گرم از این محصول  توت فرنگی مناطق مختلف کشور نیز به بازار آمده است و هر کیلو :مهاجران خاطرنشان کرد

 .تومان با توجه به رنگ، مزه، کیفیت و نژاد به فروش می رسد

ده است، هر کیلوگرم از این محصول در میادین میوه با توجه به اینکه بین ورود هندوانه مناطق گرم سیر فاصله افتا: وی تاکید کرد

هزار تومان و  1تا  177هزار و  1تومان، کیوی  077های ریز و وازده حدود  تومان و هندوانه 077تا هزارو  917و تره بار از هزار و 

 .هزار تومان به فروش می رسد 1تا  0سیب 

هزار و پانصد تومان در میادین مرکزی میوه به فروش  1تا  4777و خیار  177هزار  1تا  1گرم موز  هر کیلو: مهاجران اظهار داشت

 .رسد می

تومان، پیاز  177تومان ، سیب زمینی کهنه  077گرم سیب زمینی تازه  هر کیلو: وی درباره نرخ روز انواع صیفی جات در پایان گفت

 .رسد تومان به فروش می 917تومان و پیاز زرد  077سفید 

http://www.foodpress.ir/Post 
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 بازار و قیمت ها
 ایسنا - 106۱خرداد  1جمعه 

  کاهش قیمت گوشت منوط به تصمیم ستاد تنظیم بازار

قرار دادن  "مبنی بر در صورت موافقت ستاد تنظیم بازار با اجرایی نشدن طرح دامپزشکی : رییس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی گفت

دهد و برای ماه رمضان مشکلی  ، قیمت گوشت روند کاهشی خود را ادامه می"گوشت گوسفندی در پیش سردکن قبل از عرضه به مشتری

 .نداریم

ه تومان کاهش یافت ک 1777در دو هفته اخیر قیمت گوشت گوسفندی حدود : وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد علی اصغر ملکی در گفت

 .بینی می کنیم این روند ادامه یابد پیش

با توجه به اینکه در حال حاضر دام فراوان و عرضه زیاد   :وی با بیان اینکه در حال حاضر کمبودی در زمینه گوشت گوسفندی نداریم، گفت

 .دوباره کاهش خواهد یافتاست کمبودی در زمینه تامین گوشت در ماه مبارک رمضان نخواهیم داشت و با ادامه روند فعلی قیمت ها 

سردکن قرار گیرد که در  ساعت در پیش 11بر اساس طرح سازمان دامپزشکی گوشت قرمز باید به منظور کاهش بار میکروبی : ملکی اظهار کرد

کردیم با توجه به  لذا باید قیمت گوشت افزایش یابد که ما در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار درخواست. یابد این شرایط وزن هر الشه کاهش می

شود در اجرای آن بررسی بیشتری صورت  اینکه اجرایی شدن این طرح مصادف با آغاز ماه مبارک رمضان است و منجر به افزایش قیمت می

 .گیرد

نداری در این منتظر نتیجه نهایی این موضوع هستیم و قرار شد ستاد تنظیم بازار با استا: رییس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی بیان کرد

 .زمینه جلسه ای داشته باشد و تصمیم گیری کند

قیمت گوشت شقه بدون دنبه : واحد مجوزدار و تعدادی نیز در شرف دریافت پروانه داریم، گفت 677وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 

 .هزار تومان است 16لویی هزار تومان و برای خریدار نهایی نیز کی 19تا  177هزار و  11برای مغازه دار کیلویی 

http://www.isna.ir/fa/news/61707477711 
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 بازار و قیمت ها 

 ایسنا - 106۱خرداد  ۱دوشنبه 

  برابری قیمت زیتون از میوه تا کنسرو 3افزایش 

این در حالی است : هزار تومان عنوان و اظهار کرد 44تا  9777ای کیلویی  کنسرو زیتون را به صورت فلهقیمت : رییس شورای ملی زیتون گفت

  .شود تومان در بازار فروخته می 1177تا  1177که قیمت میوه کنسروی زیتون بین 

میوه کنسروی و کنسرو زیتون در هزینه درصدی در قیمت  477علت اختالف : وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد نظر در گفت سید احمد بلند

  .کنند یابی می نقل، ضایعات و عوامل موثر در فرآیند تولید است و در این بین دالالن نیز فرصت و حمل

های  حضور دالالن در بازار زیتون موجب شده این محصول با قیمت: هزار تنی میوه زیتون در سال گذشته گفت 11وی با اشاره به تولید 

  .شود ی عرضه شود که سود و منفعت آن نیز عاید کشاورزان نمیمتفاوت

درصد کمتر از قیمت نهایی سود ببرند  07کنندگان باید  در واقع تولید: های تولید غیرقابل اجتناب است، اظهار کرد که هزینه بلندنظر با بیان این

 .شود که این امر محقق نمی

تنها براساس پارامترهایی همچون : های روغن و کنسرو زیتون مبنای دقیقی ندارند، اظهار کرد که قیمت رییس شورای ملی زیتون با بیان این

  .گیرد گذاری صورت می قیمت... درشتی، مزه و 

 .شود های روغنی از خارج از کشور وارد می درصد از دانه 67سال است که  07بیش از : های روغنی نیز گفت وی در خصوص دانه

رسیدن به خودکفایی با شعار محقق : های روغنی تاکید شده است، اظهار کرد به اینکه بارها بر خودکفایی در تولید دانهبلندنظر با اشاره 

  .شود و باید کارهای اساسی در این زمینه صورت گیرد نمی

 .شود های روغنی به کشور وارد می هزار تن دانه 077ساالنه حدود یک میلیون و : وی یادآور شد

http://www.isna.ir/fa/news/61707174069 
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 برنامه و سیاست ها

 - 60/40/40فارس

 ناشی از واردات مانع خوداتکایی است  رانت/ شود فقدان برنامه خودکفایی منجر به واردات می
های  فقدان برنامه خودکفایی و الگوی کشت و مهیا نکردن زیرساخت: مشاور وزیر اسبق جهاد کشاورزی گفت

 .کشاورزی از جمله یکپارچه نبودن اراضی کشاورزی از عوامل تأثیرگذار بر واردات است

واردات ناشی از : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  عبدالمجید شیخی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در گفت

 .عدم خودکفایی در محصوالت کشاورزی و فقدان برنامه جامع برای خود اتکایی است

شود که  هایی از واردات نصیبشان می واردکنندگان چه در بخش خصوصی و چه آنهایی که در دولت نفوذ دارند، رانت: وی افزود

 .تتولید کاال در داخل کشور به نفعشان نیس

وقتی متولی بخش کشاورزی : شود، تصریح کرد مشاور وزیر اسبق جهاد کشاورزی با بیان اینکه واردات از سوء مدیریت حاصل می

 .شویم برنامه جامعی برای خوداتکایی و خودکفایی نداشته باشد، مجبور به واردات می

کشاورزی از جمله یکپارچه نبودن   کردن زیرساختفقدان برنامه خودکفایی و فقدان الگوی کشت و مهیا ن: شیخی اظهار داشت

 .شوند اراضی کشاورزی از عواملی هستند که منجر به واردات می

مشاور اسبق وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه عدم وجود برنامه منسجم برای تنظیم بازار از عوامل مؤثر بر افزایش واردات است، 

کند، اما به دلیل نبودن برنامه منظم برای تنظیم بازار و دادن مجوز  از داخلی را تأمین نمیاگرچه تولید داخلی برنج نی: اظهار داشت

واردات بدون قید جدول زمان توزیع به واردکنندگان منجر به تداخل عرضه برنج وارداتی با زمان برداشت و عرضه محصول داخلی 

 . شود می

کنند، در حالی که این افراد متولی  زی به صورت انفعالی بازار را نظاره میمتولیان بخش کشاور: این کارشناس اقتصادی تصریح کرد

های اقتصادی موجود هستند، ولی آنها هرگز جلوتر از اتفاقات نیستند و  های اقتصادی و حمایت از تشکل افزایش تولید، ایجاد تشکل

 .آینده نگر نیستند

های اداری در دولت فعلی کنار  با مدیریت و تفکر جهادی از دستگاه  افراد نخبه: مشاور اسبق وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

ای و نانو و بیوتکنولوژی مدیران جهادی  های هسته اند، در حالی که در بسیاری از جاها از جمله صنایع نظامی، پیشرفت گذاشته شده

 . و مصلح باعث پیشرفت شدند

که بر خودکفایی در تولید محصوالت کشاورزی تأکید کرده خطاب به  شیخی با اشاره به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

ما به آنهایی که عُرضه و توان خودکفایی در کشاورزی را نداشتند، : آنهایی که خودکفایی در کشاورزی را قبول ندارند، گفت

ت الپوشانی نکنید، تا عیبتان برمال گوییم چون خودتان توان تولید را نداشتید و پورسانت واردات خوردید، به دلیل سوء مدیری می

 .نشود

وری آب در کشاورزی به دو برابر افزایش یابد بدون نیاز به افزایش سطح زیر  های نوین آبیاری بهره اگر با استفاده از شیوه: وی افزود

 . ردتوان دو برابر محصوالت فعلی تولید و حتی بخش قابل توجهی را صادر ک کشت و استفاده از آب بیشتر می

های واهی صورت مسئله را پاک  دانند، به بهانه این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه آنهایی که خودکفایی را در کشاورزی شدنی نمی

خواهند ناتوانی خود  ها می اینان یک عناد مزمن سیاسی و یک غرض ورزی و جهل مرکب عمیق دارند و با این حرف: کنند، افزود می

 .را الپوشانی کنند

http://www.farsnews.com/
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پذیر است،  وری در آب را باال برد، آیا این مسئله امکان شود باید بهره هاست که گفته می شیخی در پاسخ به این سؤال که سال

 .کند پذیر است، اما کسی آن را اجرا نمی بله امکان: تصریح کرد

ر مناطق مختلف و یکپارچه رویه آب در بخش کشاورزی ناشی از فقدان الگوی کشت و کشت نامناسب د مصرفی بی: وی افزود

 .شود وری تولید کم می های کشاورزی افزایش و بهره نبودن اراضی کشاورزی است که در نتیجه آن مصرف آب و نهاده

در بخش کشاورزی دارای : مشاور اسبق وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که آیا راه توسعه کشور از کشاورزی است، گفت

 .های شور جبران کرد توان کمبود آب را با در اختیار داشتن انرژی از طریق شیرین کردن آب می مزیت مطلق هستیم و

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40617070777110 
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 برنامه  و سیاست ها
 فودپرس 1060خرداد ماه  5سه شنبه 

 فهرست بلندباال روی میز دولت/ ها آغاز تحرکات تازه برای گرانی

ای مردم و باالزام هماهنگی هرگونه افزایش قیمتی با دولت،  تومانی به سبد هزینه4777همزمان باورود بنزین  <صنایع غذایی

 .بررسی دولت قرار گرفته که کاالهای اساسی در صدر هستندهای زیادی از درخواست تولیدکنندگان روی میز  پرونده

اوایل امسال هم بود که اسحاق جهانگیری،  .تومان رسید و تک نرخی شد 4777تومان به  077با اعالم دولت، قیمت بنزین از 

به هماهنگی با دولت ای که رسما از سوی دولت ابالغ شد، هرگونه افزایش قیمتی را منوط  جمهور در بخشنامه معاون اول رئیس

همین . شود، جلوگیری شود های آغازین سال، نصیب مردم و بازار می دانست تا بازار سامانی یابد و از تورمی که هرساله، در هفته

 .اشاره کافی بود تا تولیدکنندگان یکی پس از دیگری، برای افزایش قیمت محصوالتشان، به خط شوند

رسد؛ از خودروسازان گرفته تا تولیدکنندگان انواع  از ارایه درخواست افزایش قیمت به دولت می این روزها از هر بخش تولیدی، خبر

 .و اقسام کاالها در بازار

 کاالهای اساسی

کنند که تقاضای افزایش قیمت خود را به  اند و یکی پس از دیگری، اعالم می البته تولیدکنندگان کاالهای اساسی، پیشگام شده

  .اند؛ دولت اما تاکنون به هیچ یک از این تقاضاهای افزایش قیمت، جواب مثبت نداده است دولت ارسال کرده

در این میان تولیدکنندگان بسیاری از جمله نانوایان، خودروسازان، تولیدکنندگان روغن نباتی، تولیدکنندگان محصوالت لبنی، 

اند و البته منتظرند تا دولت در این  خود را به دولت ارایه کردههای گوشتی درخواست  تولیدکنندگان سیمان، تولیدکنندگان فرآورده

 .گیری کند زمینه تصمیم

 سیمان

درصدی  40های تولید سیمان، درخواست افزایش قیمت  کنندگان سیمان اعالم کرده که با توجه به افزایش هزینه دبیر انجمن تولید

 .سیمان را به دولت ارسال کرده ایم

تولید مازاد بر نیاز سیمان در سال قبل سبب شد تا تولیدکنندگان با کمبود بازار مواجه : افزاید فتگو با مهر میعبدالرضا شیخان در گ

 .درصدی سیمان را به دولت ارسال کرده ایم 40شوند و بنابراین ثبات بر بازار حاکم باشد اما اکنون درخواست افزایش 

درصدی و  41نشده است اما سال گذشته با وجود توقف رشد نرخ تورم، با تورم هنوز در این رابطه پاسخی دریافت : وی می افزاید

رکود دست و پنجه نرم کردیم ولی ادامه این مسیر امکان پذیر نیست و به همین دلیل، درخواست افزایش قیمت را به دولت ارسال 

 .کردیم

 41که از این رقم،   میلیون تن رسید 07کلینکر به هزار تن و  177میلیون و  99به گفته شیخان، سال گذشته تولید سیمان به 

 .هزار تن کلینکر صادر کردیم 177میلیون و  9هزار تن سیمان و  077میلیون و 

ها وجود دارد که این رقم در مدت مشابه سال قبل  میلیون تن مازاد کلینکر در کارخانه 9تا  1.1در حال حاضر : وی اظهار داشت

 .میلیون تن بوده است 1.1تا  1حدود 

 نان

از سوی دیگر تولیدکنندگان نان هم که همان نانوایان باشند، درخواست افزایش قیمت خود را به دولت ارسال کرده اند و منتظرند 

ته دهد، پاسخ آنها را بدهد، البته دولت تا حدودی دست آنها را برای افزایش قیمت باز گذاش هایی که انجام می تا دولت در بررسی

 .های آزادپز، راهی برای آزادسازی قیمت نان در پیش گرفته است است و با راه انداختن نانوایی

گویند، هنوز دولت موافقتی در سال جاری با افزایش قیمت نداشته و تنها   های نان می در این میان البته آنگونه که روسای اتحادیه
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هم با مصوبه دولت، آردشان آزاد شده است؛ بنابراین باید منتظر اعالم نظر های صنعتی بوده که آن  افزایش قیمت مربوط به نان

 .رسمی دولت در زمینه افزایش قیمت نان هم بود

 خودرو

ایران خودرو برای محصوالت خود . اند، خودروسازان هستند گروه دیگری که تقاضای افزایش قیمت خود را به دولت ارسال کرده

از سوی دیگر، برخی . درصدی محصوالتش شده است 41ضا کرده و سایپا هم خواستار افزایش درصدی را تقا 47افزایش قیمت 

 .اند کنند، درخواست افزایش قیمت خود را به دولت ارایه کرده ها کار می خودروسازانی هم که با چینی

تش موافقت کرده و برای سایپا درصدی قیمت محصوال 1البته در حالی که شورای رقابت، با درخواست ایران خودرو برای افزایش 

درصدی محصوالت را در نظر گرفته اما قرار است از این پس، شورای اقتصاد تعیین تکلیف نهایی  1هم افزایش قیمت کمتر از 

 .قیمت خودرو را به عهده گیرد، البته این هم بستگی به نظر دولت دارد

 روغن

دگان صنایع روغن نباتی در گفتگو با مهر از ارایه تقاضای افزایش قیمت از سوی دیگر، محمد قبله، دبیر انجمن صنفی تولیدکنن

و بر  61نباتی مربوط به اردیبهشت سال  آخرین افزایش قیمت روغن: روغن نباتی از سوی تولیدکنندگان به دولت خبرداد و گفت

 4977تومان بود که در نهایت نرخ پایه  1117ای با نرخ  درصد مبادله 07تومان و  4119درصد مرجع با نرخ  07پایه ارز ترکیبی 

 .تومان را تشکیل می داد

شده تولیدکنندگان داخلی طی دو سال اخیر در بازارهای  درصد از قیمت تمام 07وی با بیان اینکه قیمت روغن خام به عنوان 

نندگان روغن نباتی از شش ماهه این در حالی است که نرخ پایه ارز برای تولیدک: درصد کاهش داشته است، افزود 17جهانی حدود 

 .تاکنون با نرخ مبادله ای محاسبه شده است 61دوم سال 

تومان و  1917با نرخ  60تومان، در سال  1177بالغ بر  61به گفته قبله، بر این اساس نرخ ارز برای این صنعت از شش ماهه دوم 

ز فرصت مهم کاهش قیمت جهانی روغن خام را به یک تهدید تومان رسیده و به عبارتی، این افزایش نرخ ار 1017امسال نیز به 

 .تبدیل کرده است

در : درصدی نرخ ارز برای تامین روغن خام وارداتی است، خاطرنشان کرد07قبله با اشاره به اینکه روند مذکور نشان دهنده رشد 

درصد و برای روغن پالم نیز 0سال جاری نیز سیاست های تعرفه ای دستخوش تغییراتی شده که برای رغن سویا و آفتابگردان 

 .درصد افزایش تعرفه در نظر گرفته شده است9

تومان مابه التفاوت هر کیلوگرم روغن نباتی به کشاورزان بر عهده  07رداخت از طرفی براساس مصوبه دولت پ: وی اظهار داشت

ها و همچنین افزایش نرخ حقوق و دستمزد از  تولیدکنندگان داخلی گذاشته شده است که در کنار افزایش نرخ ارز، افزایش تعرفه

 .می شودها یک ضرورت اجتناب ناپذیر محسوب  بازنگری در قیمت 61به  60و  60به  61سال 

درصد می تواند مشکالت به وجود آمده بر سر راه تولیدکنندگان  41ها در حدود  دهد افزایش قیمت به گفته قبله، برآوردها نشان می

 .این صنعت را کمرنگ ساخته و توان رقابتی آنان را افزایش دهد

 لبنیات

های تولید فرآورده های لبنی در سال  م کرده که هزینههای لبنی هم اعال همچنین رضا باکری، دبیر انجمن تولیدکنندگان فرآورده

های تمام  های لبنی به استناد قیمت درصد افزایش یافته است که بر همین اساس، انجمن فراورده 1فقط  60نسبت به سال  61

نندگان و درصدی قیمت لبنیات را به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف ک 1شده محصوالت، درخواست افزایش 

 .تولیدکنندگان ارسال کرده است
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درصدی  41باعث شده بود تا کارخانجات لبنی مجوز افزایش  60وی با اعالم اینکه نرخ تورم و افزایش هزینه های تولید در سال 

ید واحدها امسال خوشبختانه نرخ تورم کاهش یافته و در کنار آن هزینه های تول: ها را دریافت کنند، خاطرنشان کرد است قیمت

 .هم کاهش پیدا کرده است

درصد افزایش قیمت را در محصوالت خود لحاظ نکرده بودند که  41به گفته باکری، تعدادی از کارخانجات لبنی در سال گذشته 

 .امسال با توجه به عرضه و تقاضا این افزایش قیمت ها را انجام می دهند

 کنسرو

ع کنسرو نیز چندی پیش اعالم کرده بود که با توجه به افزایش هزینه دستمزد، همچنین سید محمد میررضوی دبیر انجمن صنای

درصدی قیمت  0تا  1مالیات بر ارزش افزوده، حمل و نقل و قیمت آب و برق، تولیدکنندگان صنایع کنسرو خواستار افزایش 

 .ایم ارائه کردهتولیدات خود هستند که در این مورد به صورت شفاهی درخواستمان را به سازمان حمایت 

البته برای ارائه درخواست قطعی بررسی کردیم تا ببینیم چه عوامل دیگری بر تولید محصوالت کنسروی تأثیرگذار : وی ادامه داد

 .خواهند بود و بر این اساس درخواست کتبی خود را به سازمان حمایت ارائه خواهیم کرد

 های گوشتی فرآورده

درصدی قیمت  41های گوشتی هم از ارایه درخواست افزایش  انجمن تولیدکنندگان فرآوردهآبادی، دبیر  همچنین حسین شاه

های  های گوشتی به دولت خبرداد و اعالم کرده که البته آلوده بودن گوشت گاومیش هندی، هزینه تولید کارخانه فرآورده

مان را به دولت  درصدی قیمت محصوالت 41ایش های گوشتی را افزایش داده و به همین دلیل درخواست افز تولیدکننده فرآورده

 .ارائه کردیم

http://www.foodpress.ir/Post 
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 برنامه وسیاست ها
 - 60/40/40فارس

 برنامه ششم توسعه با محوریت تعاون تدوین شود/ آسیب جدی واردات بر تولیدکنندگان
مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی دامداران ایران بر اجرای قوانین حمایتی از بخش تعاون در برنامه 

واردات بی رویه عالوه بر آسیب جدی به تولید، قیمت تمام : ای ششم توسعه کشور تاکید کرد و گفت ساله توسعه پنج

 .شده کاال را افزایش داد

سعید سلطانی در بیان مشکالت اصلی این اتحادیه،  پایگاه اطالع رسانی اتاق تعاون ایران،به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

این اتحادیه باید عضویت اتاق تعاون را داشته باشد، این در حالی است که اتاق تعاون اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی : گفت

به تغییر اساسنامه  دامداران ایران را به رسمیت نمی شناسد و ما حق رای دادن و انتخاب شدن را نداریم و این موضوع منوط

دانسته شده و تغییر اساسنامه نیز مشکالت قانونی و حقوقی خود را دارد و تغییر آن باید با هماهنگی اتاق تعاون و سازمان تعاون 

 .روستایی باشد

ضوع باید است و بستر این مو 11، اصل 10الزمه اجرایی شدن اصل : قانون اساسی، گفت 11و  10وی در ادامه با اشاره به اصول 

 .فراهم شود

ها صورت نگرفته است و آنجایی که انجام  ها، تا آنجا که سودآوری مطرح بوده، واگذاری به تعاونی در امر واگذاری: سلطانی افزود

 .شده، کارها با موفقیت پیش رفته است

ید به باال بودن قیمت تمام شده تولید برای آنها کار گرفته شوند با ها بها داده شود و آنها در امور به وی با بیان اینکه باید به تعاونی

 .اشاره کرد

های پرحجم  های پی در پی، قیمت علوفه به دلیل خشکسالی: مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی دامداران ایران گفت

 .باال رفته است و این یکی از مشکالت اصلی برای تولیدکنندگان است

شود  شود، دو برابر قیمت محصوالت در کشور مبداء می قیمت موادی که وارد می: ت مواد اولیه، بیان داشتسلطانی با اشاره به واردا

 .شود قیمت تمام شده کاال افزایش یافته و تولید کاهش یابد و این نیز از دیگر مشکالت است که موجب می

 .ر حمایت از تولیدکنندگان و جلوگیری از واردات شدوی با اشاره به اینکه واردات به تولیدکننده لطمه وارد می کند، خواستا

قانون افزایش بهره وری تاکید کرد که به موجب این ماده،  00و ماده  11وی بر اجرای قوانین در برنامه ششم توسعه و اجرای اصل 

 .تولیدکننده ضرر نکند دستگاه متولی باید قیمت تضمینی محصول را برای تولیدکنندگان تعیین کند و طبق آن نیز اجرا شود تا

قانون افزایش بهره وری نیز تاکید کرد که به موجب آن، بدون حضور نماینده تولیدکنندگان، هر تصمیمی  0وی بر اجرای ماده 

 .باطل است

ها صورت نگرفته  از سوی دولت هیچ توانمندسازی برای تشکل: ها را خواستار شد و گفت سلطانی در ادامه توانمندسازی تشکل

 .ت؛ باید در برنامه ششم در انجام امور، بیشتر به تشکل های تعاونی بها داده شوداس

ها بسپارد و هرگونه تصمیم گیری بدون اینکه انجام آن به  خواهد موفق شود، باید کارها را به تعاونی اگر دولت می: وی تصریح کرد

 .تعاونی ها سپرده شود، به تحقق نمی رسد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40617070774000 
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 برنامه و سیاست ها
 - 60/40/48فارس

 فروشند پرتقال والنسیای جنوب را به نام خارجی می/ رویه میوه با مجوزهای قدیمی تداوم واردات بی
اشاره به واردات غیرقانونی میوه با مجوزهای تمدید شده قدیمی، از نبود نظارت انتقاد کرد و قائم مقام خانه کشاورز با 

ای سودجو بخشی از پرتقال والنسیای جنوب را در بازار با عنوان پرتقال وارداتی با  عدم نظارت باعث شده تا عده: گفت

 .چند برابر قیمت عرضه کنند

رویه و قاچاق  درباره واردات بی خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  خانه کشاورز در گفت کل اهلل بیابانی قائم مقام دبیر عنایت

 .های جدی به بخش کشاورزی و اقتصاد آن واردات است یکی از آسیب: میوه، گفت

دهد، اما همچنان  دات میوه و مرکبات به داخل کشور خبر میوی با بیان اینکه وزیر جهاد کشاورزی در اظهاراتش از ممنوعیت وار

های غیر قابل تصوری که پشت پرده واردات است دست از سر  مافیا و رانت: شاهد واردات قاچاق این محصوالت هستیم، افزود

 .دارد اقتصاد جامعه برنمی

های گذشته وارد کشور شده،   ه چندین برابر قیمت سالهای وارداتی امسال ب قائم مقام دبیرکل خانه کشاورزی با بیان اینکه میوه

 .هاست به طوری که یک نوع میوه در دو مغازه کنار هم دارای اختالف قیمت فاحشی است عدم نظارت منجر به افزایش قیمت: گفت

کرد از  زرگانی قبل صادر میشود و نیاز به مجوز دارد،مجوزهای وارداتی که وزارت با واردات یک شبه انجام نمی: بیابانی اظهار داشت

رسد بخشی از واردات  ماه قابل تمدید بود بنابراین به نظر می 9ماه اعتبار داشت، ضمن اینکه این مجوزها هر  9زمان صدور به مدت 

 .شود میوه توسط همان مجوزها تمدید شده از قبل انجام می

کند واردات میوه  وقتی وزیر اعالم می: مشکالت حل شود، اظهار داشتوی با بیان اینکه امیدواریم با اجرای قانون انتزاع این قبیل 

 .ممنوع است نباید مجوزهای قبلی تمدید شود

متاسفانه شاهد واردات زیاد میوه با اختالف قیمت : بیابانی با تأکید بر اینکه کنترل واردات میوه خیلی هم سخت نیست گفت

 .کننده هستیم نجومی از واردکننده تا مصرف

ای سودجو بخشی از پرتقال والنسیای جنوب را در بازار با عنوان  عدم نظارت باعث شده تا عده: ن عضو تعاونی باغداران تصریح کردای

 .پرتقال وارداتی با چند برابر قیمت عرضه کنند

برای تأمین نیاز : ی داده شد، گفتور قائم مقام دبیرکل خانه کشاورزی با اشاره به اینکه در ایام نوروز در کرمانشاه اجازه واردات پیله

 .وران وارد و در همان منطقه عرضه و مصرف شود داخلی مقرر شد مقدار محدودی پرتقال توسط پیله

وری اقدام به واردات حجم زیادی پرتقال کردند و به جای عرضه در آن مقطع، در  اما برخی با استفاده از کارت پیله: وی افزود

 .اند اکنون با چند برابر قیمت وارد بازار کرده و همها ذخیره کرده  سردخانه

واردات قاچاق و بدون نظارت عالوه بر مشکالت اقتصادی باعث ورود آفت و لطمات جبران : این عضو تعاونی باغداران اظهار داشت

 .شود ناپذیری با کشاورزان می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40617071777909 
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 برنامه و سیاست ها
 - 60/40/48فارس

 شود قوانین حمایتی اجرا نمی/ واردات بر اساس برنامه مدون باشد تا به تولید ضربه نزند
واردات باید بر اساس برنامه مدون صورت گیرد تا به تولید داخل : کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفتعضو کمیسیون 

وری و اقتصاد مقاومتی که هر دو در راستای حمایت از تولید است اجرا  ضربه نزند، اما متاسفانه قانون افزایش بهره

 .شود نمی

برای : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ی در گفتمحمد تقی توکلی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیع

تأمین نیاز داخلی کشور به برخی محصوالت کشاورزی باید آن را از طریق واردات فراهم کرد اما واردات باید براساس برنامه مدونی 

 .ای وارد نشود انجام شود تا به تولید داخل لطمه

محصوالت با محدودیت روبرو هستم ای خشک و نیمه خشک قرار دارد و به همین علت در تولید برخی  ایران در منطقه: وی افزود

 .اما در مقابل در تولید برخی محصوالت مزیت نسبی داریم

باید بر اساس یک : ایم منابع پایه را حفظ کنیم، اظهار داشت عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی با بیان اینکه نتوانسته

 .آب، تا آنجا که امکان دارد نیازمان را از داخل تأمین کنیموری در تولید و مصرف  الگوی کشت جامع و با در نظر گرفتن بهره

باید تولیدات محصوالت کشاورزی براساس الگوی کشت : توکلی با بیان اینکه در کشور با بحران آب مواجه هستیم، اظهار داشت

 .ریزی شود و براساس اصول علمی اقدام به تولید محصوالت کشاورزی کنیم سازگار با محیط برنامه

وری  وری انجام شود و در مناطقی که بهره تولید محصوالت کشاورزی در مناطق مختلف کشور باید براساس میزان بهره: ی افزودو

 .تولید یک محصول پایین است از کشت آن محصول خاص در آن منطقه خودداری کرد

مقاومتی در راستای افزایش تولید است، اظهار  های اقتصاد وری و سیاست عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه قانون افزایش بهره

 .شود مشکل اینجاست که این قانون اجرایی نمی: داشت

: وی با تأکید بر این موضوع که راندمان آب در کشاورزی پایین است و امکان توسعه سطح زیر کشت هم وجود ندارد، تصریح کرد

 .وری را افزایش داد های نوین در آبیاری بهره ده از سیستمهای نوین در کشاورزی و استفا گیری از دانش باید با بهره

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40617071777961 
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 برنامه و سیاست ها
 - 60/40/49فارس

بازدهی آبیاری نوین دو برابر روش /ناظر کشاورزی تدوین شد بندی ساماندهی کارشناسان طرح بلوک

 غرقابی
بندی ساماندهی کارشناسان و ناظران  مشاور وزیر و مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی از تدوین طرح بلوک

 .کشاورزی در مناطق روستایی خبر داد

وگویی هدف از تهیه  پور در گفت به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، اسماعیل اسفندیاری خبرگزاری فارسبه گزارش 

این طرح را ساماندهی و نحوه به کارگیری مؤثر کارشناسان ناظر کشاورزی جدیداالستخدام در مراکز خدمات کشاورزی سراسر 

 .کشور عنوان کرد

های تحقیقاتی، تخصصی و  تولیدکنندگان و روستاهای هر بلوک به منظور انتقال یافتهایجاد ارتباط دوسویه و مستمر با : وی افزود

های تولید و انعکاس آن به  پشتیبانی، پیگیری در رفع نیازهای پشتیبانی، اطالعات عمومی و تخصصی کشاورزان در مزارع و عرصه

دسترسی به آمار و اطالعات متقن و قابل اعتماد تولیدات های فنی بر مزارع و باغات و واحدهای دامی و تولیدی و  مسئوالن، نظارت

 .کشاورزی و عوامل مؤثر بر آن از جمله اهداف این طرح است

هایی همچون تعداد روستاها، مساحت  پور با اشاره به اینکه در این طرح، هر بلوک متشکل از یک یا چند روستا با شاخص اسفندیاری

تعیین حدود مسئولیت کاری در کارشناسان و امکان : اغی و واحدهای دامی است، تصریح کردارضی زراعی آبی و دیم و یا اراضی ب

بندی این  برداری برای کشاورزان از جمله مزایای بلوک ارزیابی عملکرد و اثربخشی آن، ارائه خدمات آموزشی و ترویجی، افزایش بهره

 .طرح است

های آبیاری نوین و افزایش  در عرصه تولید را مدیریت آب، توزیع سیستمهای به کارگیری کارشناسان ناظر  وی یکی از اولویت

 4.1شود، به ازای هر مترمکعب آب بین یک تا  های آبیاری نوین استفاده می در مزارعی که از سیستم: کارایی آب دانست و گفت

تا  7.0های گندم به ازای هر مترمکعب آب  های آبی غرقابی میزان تولید دانه کیلو گرم دانه گندم تولیدشده در حالی که درشیوه

 .کیلوگرم است 7.0

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40617079777911 
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 برنامه و سیاست ها  
 - 60/40/49فارس

 تمایل بخش خصوصی برای کشت فراسرزمینی/ استخراج معادن ایرانها در اکتشاف و  حضور اوکراینی
رئیس شورای بازرگانی مشترک ایران و اوکراین از تالش بخش خصوصی ایران برای کشت فراسرزمینی در خاک 

گذاران این کشور در اکتشاف و استخراج  پس از بحران اوکراین سرمایه: اوکراین و ایجاد مخازن نفت خبر داد و گفت

 .اند ادن ایران وارد شدهمع

، از حضور هیأت تجاری اوکراین از ایالت خرسون برای بازدید از خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سادینا آبایی در گفت

ایالت خرسون یکی از : وی گفت.انی خبر دادها برای افزایش حجم مبادالت تجاری با طرف ایر نمایشگاه صنایع غذایی و ادامه رایزنی

های اوکراین است که بهترین دسترسی دریایی با ایران را داشته و یکی از نقاطی است که بیشترین حجم صادرات غالت را  ایالت

ن با اشاره به رئیس شورای بازرگانی مشترک ایران و اوکرای.تواند برای تأمین گندم مورد نیاز کشور مدنظر قرار گیرد دارد که می

پیش از تشکیل این شورا بازرگانان : گذرد، خاطرنشان کرد سال از تشکیل شورای بازرگانی مشترک ایران و اوکراین می 1اینکه 

ر منبع خوبی برای تأمین روغن و محصوالت ایرانی شناخت چندانی نسبت به کشور اوکراین نداشتند، درحالی که این کشو

ولی متاسفانه حجم مبادالت تجاری بخش خصوصی دو کشور زیر میلیون نفری دارد،  10و در کنار آن بازار  کشاورزی است

 .یک میلیارد دالر است

 بحران اوکراین سرمایه گذاران اوکراینی را به سمت ایران سوق داد

گذاران این کشور سرمایه خود را به ایران  سرمایهبه گفته آبایی با توجه به بحران به وجود آمده بین روسیه و اوکراین بسیاری از 

 .اند آورده

 همکاری ایران و اوکراین در استخراج و اکتشاف معادن

با پارک   دراین راستا همکاری: ها در حوزه آموزش، استخراج و اکتشاف معادن ایران خبر داد و گفت وی از مشارکت اوکراینی

رئیس شورای بازرگانی مشترک ایران و اوکراین به .ن و همکاری مشترک آغاز شده استآوری پردیس برای انتقال تکنولوژی معد فن

آوری ریاست جمهوری  این نکته اشاره کرد که اوکراین از نظر تکنولوژی جزء کشورهای هایتک و در تالشیم تا با کمک معاونت فن

 .آغاز کنیم های خوبی را بتوانیم در زمینه انتقال تکنولوژی با طرف اوکراینی فعالیت

 ایران به دنبال کشت فراسرزمینی در اوکراین

اوکراین خاک بسیار حاصل خیزی دارد : کشت فراسرزمینی موضوع دیگری بود که این فعال عرصه بازرگانی به آن اشاره کرد و گفت

ایم تا با  شاورزی رایزنی کردهگرفتند و ما با وزارت جهاد ک ها خاک اوکراین را به غنیمت می های قدیم آلمان به طوری که در جنگ

 .کمک بخش خصوصی امکان کشت فراسرزمینی در اوکراین برای ایرانیان فراهم شود

 صادرات خشکبار و محصوالت پتروشیمی 

صادرات خشکبار : های ایجاد مخازن نفت توسط بخش خصوصی در اوکراین خبر داد و گفت وی همچنین از حضور ایرانیان در پروژه

 .ش و محصوالت پتروشیمی در بازار اوکراین رونق خاصی داشته و جای خود را باز کرده استبه ویژه کشم

به : شود، خاطرنشان کرد های روغنی محسوب می ترین صادرات غالت و دانه آبایی همچنین با بیان اینکه اوکراین یکی از بزرگ

اوکراین را هموار کرده و سروسامان دهیم و در کنار  دنبال آن هستیم تا با هماهنگی دولت و بخش خصوصی مسیر خرید گندم از

کشی را دارند، را شناسایی کنیم تا منبع خوبی برای تأمین روغن  های روغن ترین کارخانه آن تاجران ایرانی مقیم اوکراین که بزرگ

 .ایران باشند

http://www.farsnews.com/
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ای سفرهای کاری و قرارهای تجاری با مشکل آبایی مشکل صدور روادید را از دیگران مسائلی عنوان کرد که بازرگانان ایرانی بر

 .شوند و برای صدور هر بار ویزا حدود یک ماه منتظر بمانند مواجه می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40617071774404 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1060خرداد  45, سه شنبه

 شود  راهبرد ارتقای کیفیت محصوالت کشاورزی تدوین می
ها، تقویت بخش خصوصی با ایجاد یک فضای رقابتی است که در نهایت منجر به افزایش  از وظایف اصلی وزارتخانه

 .شود کیفیت می

با توجه به تأکیدات : گفت( ایانا)گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران در  عضو هیئت

عنوان بخشی از هدف استقالل  وزیر جهاد کشاورزی در برنامه پیشنهادی به مجلس شورای اسالمی مبنی بر تأمین مواد غذایی به

پذیر شدن کسب و کار در بخش کشاورزی، توسعه  قابتویژه منابع آبی، ر ور، حفاظت از منابع پایه به کشور، عملکرد اقتصادی و بهره

 00میلیون هکتاری کشور،  491های نوین، از عرصه  بنیان و استفاده از فناوری تحقیقات کاربردی و انتقال دانش فنی و تولید دانش

در ( درصد 17)کتار از اراضی میلیون ه 40.1دلیل محدودیت منابع آبی  میلیون هکتار از اراضی استعداد بالقوه کشت را دارند که به

 .چرخه تولید محصوالت کشاورزی قرار دارند

درصد رسیده  41به  09درصد در سال  49علیرضا یاوری با اشاره به اینکه متوسط سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی از 

رسیده  06به حدود هشت درصد در سال  90درصد در سال  40.1تسهیالت بانکی پرداختی به بخش غیردولتی نیز از : است، افزود

 .معادل هشت میلیارد دالر منفی بوده است 64و تراز تجاری بخش کشاورزی در سال 

میلیارد مترمکعب منابع آب  60کننده آب کشور است و از حدود  ترین مصرف درصد بزرگ 67وی با اعالم اینکه کشاورزی با سهم 

انداز و برنامه  در سند چشم: شود، خاطرنشان کرد اب مصارف کشاورزی منظور میمیلیارد مترمکعب به حس 09استحصالی حدود 

چهارم و پنجم توسعه کشور با توجه به افزایش درآمدهای نفتی و لزوم تحقق بخشیدن به احکام و تکالیف اسناد باالدستی انتظار 

گذاری حل شود و موجبات توسعه مستمر و  مایهرفت با ارتقاء مدیریت منابع، بسیاری از مشکالت تاریخی کشاورزی نظیر سر می

تنها این اهداف محقق نشده،  پایدار، افزایش درآمد ملی و درآمد سرانه تولیدکنندگان فراهم آید و وابستگی کشور کاهش یابد که نه

 .گذاری نیز افزوده شده است بلکه بر مشکالت بخش نظیر افزایش چشمگیر واردات و کاهش سرمایه

یره انجمن مدیریت کیفیت ایران عدم اطمینان کافی در تأمین امنیت غذایی کشور، پایین بودن ضریب خودکفایی مد عضو هیئت

های وارداتی، عدم توجه کافی به  های روغنی، وابستگی شدید صنعت دام و طیور به نهاده ویژه در محصوالت اساسی مانند دانه به

های بخش کشاورزی دانست و از راهکارهای مدل ارزیابی ملی کیفیت به  از چالشسالمت و ایمنی غذا و مصرف ناکافی پروتئین را 

مدیران ارشد سازمان با شناسایی نیازهای حال و آینده مشتریان و سایر : این چالش را رهبری و مدیریت اعالم کرد و ادامه داد

کنند،  راهبرد سازمان را تدوین و جاری می (کنندگان و شرکاء جامعه و محیط زیست داران، کارکنان، تأمین سهام)نفعان  ذی

های رقابتی محصول در بازارهای هدف  راهبردهای ارتقاء کیفیت محصول را تدوین کرده و اطالعات الزم برای درک و تعریف مزیت

 .شوند بالقوه در حال و آینده، گردآوری و تحلیل می

های تأمین آب، عدم حاکمیت  گذاری ناکافی در اجرای طرح هیاوری محدودیت منابع آبی کشور و افت کمی و کیفی آن، سرمای

توجهی به  ها ازقبیل کود، سم و بذر، کم مدیریت تقاضای آب کشاورزی، پایین بودن راندمان آبیاری، ضعف در تأمین مناسب نهاده

، ادامه روند تغییر وری منابع و عوامل تولید اصول حفاظت خاک، فرسایش سطحی خاک و کاهش حاصلخیزی، پایین بودن بهره

های دیگر بخش کشاورزی خواند و  زایی را از چالش ها و مراتع و افزایش تخریب و روند بیابان رویه جنگل برداری بی کاربری، بهره

منظور تأمین،  وری به عنوان یک شاخص کلیدی در نتایج عملکرد سازمان است، راهبردها و فرآیندهای مالی به بهره: تصریح کرد

یابند و پیامدهای عملیات بر سالمت عمومی، ایمنی و محیط زیست و  و استفاده بهینه منابع مالی ایجاد، اجرا و توسعه میتخصیص 

 .شوند گیری، پایش و مدیریت می نفعان اندازه آثار مخرب آن بر ذی
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گهداری محصوالت و ضعف فناوری بندی و ن برداری، فرآوری، بسته وی با اشاره به ضعف مکانیزاسیون در فرآیندهای تولید، بهره

راهبردهای مدیریت : اطالعات در تولید آمار و منابع اطالعاتی صحیح، منسجم و بهنگام درباره منابع پایه و تولیدات یادآور شد

ای های مختلف با توجه به راهبرده یابند، فناوری منظور تقویت فرآیندهای مرتبط با کیفیت محصول تعریف و توسعه می فناوری به

شوند و فناوری اطالعات و ارتباطات  برداری و از رده خارج می ارتقاء کیفیت محصول شناسایی، ارزیابی، انتخاب، اکتساب، بهره

 .شود منظور ارتقاء کیفیت محصول مدیریت می به

خش، به ضعف های کالن و ب های آب و کشاورزی و ناهماهنگی سیاست یاوری با اشاره به ناهماهنگی موجود در مدیریت بخش

سو با  هم: با بخش کشاورزی اشاره کرد و اظهار داشت... های پولی، مالی، بانکی، صنعت و ها و سیاست ارتباط منطقی بین برنامه

شوند و راهبردها و  روزآوری می راهبردهای کالن سازمان، راهبردهای بخشی برای ارتقاء کیفیت محصول تدوین، بازنگری و به

 ./یابند منظور تأمین، تخصیص و استفاده بهینه منابع مالی جهت بهبود کیفیت محصول ایجاد، اجرا و توسعه می فرآیندهای مالی به

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11011-4.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1060خرداد  45, سه شنبه

 رسیم  کیلوگرم شیر می 913به سرانه مصرف / شود زودی محقق می حق دامداران به خواسته به
 .زودی شاهد اخبار خوش در این بخش خواهیم بود شود و به ها برای حل مشکل دامداران در دولت بررسی می بررسی

، معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی امروز به نیابت از این وزارتخانه و در (اایان)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

آالت و صنایع وابسته در جمع خبرنگاران حاضر  المللی، صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین ودومین نمایشگاه بین بازدید از بیست

 .های آنها پاسخ گفت شد و به پرسش

ای پیش  ها در بخش کشاورزی باید زنجیره معتقدیم که مجموعه فعالیت: برای دامداران گفتآمده  حسن رکنی درباره مشکالت پیش

 .کننده نیز سود مناسبی را خواهد برد تر است و مصرف رود که این امر هم برای تولیدکننده مطلوب

را بین تولیدکنندگان و صنایع های کشور، فرصت مناسبی  تواند ضمن بیان توانمندی ها می برگزاری نمایشگاه: وی همچنین افزود

 .توانند با این صنایع آشنا شوند های بزرگ نیز می مرتبط برقرار کند و فروشگاه

 .المللی راه پیدا کنیم زمان آن رسیده که پا را فراتر گذاریم و به بازارهای بین: رکنی خاطرنشان کرد

 4060در سال : را به کشورهای مختلف صادر شد، ادامه دادهزار تن محصوالت لبنی  117حدود  4061وی با بیان اینکه در سال 

 .هزار تن ارتقاء پیدا کرد 917خورشیدی رقم صادراتی محصوالت لبنی به 

کشورهایی چون : معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی با اعالم اینکه کشورهای همسایه اولویت نخست صادرات را دارند، تصریح کرد

کشورهای حوزه خلیج فارس، عربستان، ترکمنستان، ارمنستان و آذربایجان بسیار مناسب هستند که محصوالت عراق، افغانستان، 

 .لبنی و سایر محصوالت دامی کشور به آنها صادر شود

 از آنجا که سیاست وزارت جهاد کشاوزی افزایش سرانه لبنیات در کشور است و وزارت بهداشت نیز رسیدن به رقم: رکنی یادآور شد

 .کیلوگرم شیر به ازای هر نفر را تأکید کرده است، باید بتوانیم به سوی افزایش تولید و مصرف پیش رویم 497

پس باید با ترویج محصوالت لبنی به . کیلوگرم است 60کیلوگرم و سرانه مصرف  470در حال حاضر سرانه تولید : وی تأکید کرد

 .کیلوگرم پیش رویم 497سمت مصرف سرانه 

 ای در کشور نوع پنیر متناسب با هر ذائقه 13وجود 

ای  گونه هایی در بخش صنایع شیر کشور افتاده است، به های اخیر اتفاق طی سال: معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

تواند آن را انتخاب  میتن محصول در بخش پنیر از امکاناتی است که هر نوع ذائقه  97که تنوع صنایع لبنی بسیار زیاد شده و تولید 

 .کند

تنوع در صنایع غذایی و لبنی : مدیره شرکت صنایع شیر ایران نیز درآمده است، گفت رکنی که طی چند ماه اخیر به عضویت هیئت

 .ایران باعث شده که بتوانیم مخاطبان صادراتی بیشتری را جذب کنیم

بازدیدهایی را از ایران داشتند و پس از برگزاری جلسات متعدد، از شش ماه گذشته نمایندگان کشور روسیه : وی همچنین افزود

 .سرانجام گوشت مرغ و لبنیات ایرانی برای صادرات آماده شد

شود که  بینی می روسیه به جمع مخاطبان ایرانی پیوسته و با توجه به جمعیت باالی آن کشور، پیش: رکنی خاطرنشان کرد

 .ف داشته باشیمهای زیادی برای محصوالت مختل درخواست

 .های مختلف شیالتی، دامی و لبنی به کشور روسیه سرازیر شود زودی شاهد آن خواهیم بود که محموله به: وی ادامه داد

زودی خبرهای خوبی از سوی مسئوالن دولتی  برای حل مشکالت دامداران به: معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .دنبال راهکاری است که بتواند مشکالت فوق را مرتفع کند دامداران منطقی است و دولت به خواهیم شنید، زیرا درخواست



 4931اول خرداد  اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

91 
 

باید تولید را به سمتی هدایت کنیم که با حمایت بیشتر دامدار و صنایع همراه باشد تا استمرار تولید انجام شده و : رکنی یادآور شد

 .مشکالت مرتفع شود

 .تر کنیم ها را کوتاه دینگی دامداران کم شود و در این راستا مدت پرداختنباید اجازه دهیم نق: وی تأکید کرد

ای نیست  تغییرات قیمتی به اندازه: های انرژی و اثرات آن بر محصوالت مصرفی مردم اظهار داشت رکنی درباره افزایش قیمت حامل

 .که سیستم را دچار اختالل کند

سازی و وارد بازار شد و دولت  هزار تن مرغ ذخیره 97من و اسفندماه سال گذشته در به: وی در پایان درباره قیمت مرغ نیز گفت

 .ای برای عرضه انواع محصوالت داشته باشیم نیز برای هر کیلوگرم مرغ منجمد دوهزار تومان یارانه داد، چون معتقدیم نباید دغدغه

و بازدید از ( پگاه)رانسه و شرکت صنایع شیر ایران گفتنی است، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی با حضور در پاویون ف

 ./های صنایع غذایی، نمایشگاه امسال را پربار توصیف کرد سالن

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11014-4.html 
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سیاست هابرنامه و   
 آیانا 1060خرداد  49, چهارشنبه

زودی تشکیل  شورای حقوقی انجمن به/ کنیم از اظهارات غیرمستند علیه صنایع گوشتی شکایت می
 شود  می

های گوشتی در  عضو انجمن صنایع فرآورده 933های گوشتی برای پیگیری حقوق  شورای حقوق انجمن صنایع فرآورده

 . تشکیل خواهد شد 14سال 

های گوشتی ایران، صبح امروز در نمایشگاه  ، مدیران انجمن صنایع فرآورده(ایانا)گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  به

باره داستان کشمکش طوالنی اتهام علیه  برای حل یک": این خبر را اعالم کردند و پاسخ خبرنگار ایانا را که پرسید 1741اگروفود 

دانند، چرا برای  راهکار عملی اتخاذ خواهید کرد و اگر صنایع گوشتی خود را از هرگونه اتهام مبرا میتولیدکنندگان، سرانجام چه 

 .با اعالم موضعی جدید دادند "؟!کنند رفع دغدغه دلواپسان، موضوع را از مجاری حقوقی حل و فصل نمی

غرفه شماره سه در سالن هفت نمایشگاه  های گوشتی که تشکل صنفی یادشده در مجید افالکی، دبیر انجمن صنایع فرآورده

های افکار عمومی و حتی مسئوالنی که پیرامون  کوشیده است تا کارشناسان فنی و دامپزشکی پاسخگوی بدون پرده به دغدغه

ارجح  ما به دنبال شکایت از این و آن نیستیم و اصوالً هدف: های گوشتی ابهام دارند، باشند؛ اظهار داشت فرآیند تولید فرآورده

ها از طریق تعامل و مصالحه کارشناسی با مستندات علمی است، اما این امر به معنای ضعف  های صنفی، رفع سوءتفاهم تشکل

 .عنوان راهکار آخر مد نظر خواهد بود انجمن در پیگیری حقوقی یا اثبات کردن موضوع شکایت نیست؛ بلکه این مسئله همواره به

برد و گاهی اوقات مدعیان نیز با  ظ اداری نیز پیگیری یک شکایت در دادگاه دو تا سه سال زمان میبه گفته وی، کمااینکه به لحا

های حقوقی برای خود  ، راه فرار و توجیه را در مواقع شکایت"در صورتی که"یا  "اگر"ای مانند  های اضافه شرط کار بردن پیش به

 .ها را ندارند ر رسانهگذارند و دغدغه تأثیر منفی نوع اظهارات خود د بازمی

کننده  کنیم، آن را به برداشت خبرنگار مصاحبه جالب اینکه وقتی از برخی اظهارات غیر مستند انتقاد می: افالکی خاطرنشان کرد

 .روند شده خود نمی های عنوان دهند و بعضاً زیر بار تمام نقل قول ارتباط می

 رسانی جانبدارانه صدا و سیما  گالیه از اطالع

ای که با  عنوان رسانه رسانی جانبدارانه صدا و سیما که باید به های گوشتی در عین حال از نوع اطالع دبیر انجمن صنایع فرآورده

وقتی در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیما که سه هفته : شود، گالیه کرد و افزود مالیات همین تولیدکنندگان نیز اداره می

صورت تلفنی دعوت نشد و از صبح روز قبل برنامه که ما مطلع شدیم، درخواست  ای از این انجمن حتی به هپیش برگزار شد، نمایند

های دفاعی طرف متهم ماجرا حتی  انجمن به اطالع مدیران برنامه یادشده رسانده شد، اما متأسفانه هیچ همکاری برای شنیدن ادله

 .صورت تلفنی نشد به

برخی افراد مانند رئیس کمیسیون بهداشت مجلس که چندی پیش نیز با حضور در مؤسسه رازی، وی درباره اظهارات غیرمستند 

این انجمن بارها از دکتر شهریاری دعوت کرده تا ": ای سنگین را دوباره روانه صنایع سوسیس و کالباس کرد، ادامه داد هجمه

های انجمن نیز فقط به گفتن این  وی نپذیرفته و در جواب گالیهصورت سرزده از صنایع تحت نظر انجمن بازدید کند، اما تا امروز  به

 ".کند که مستندات زیادی دارد، بسنده می

گیرد که بدیهی است واحدهای  ادعای وجود مستندات در حالی صورت می": گونه ادعاهای کلی پاسخ داد افالکی در واکنش به این

کنند، کمااینکه اگر رئیس کمیسیون بهداشت مجلس یا  درت به تخلف میکاری مبا دهند و با پنهان متخلف مستندات ارائه نمی

دهند تا  اند، چرا ترتیب رسیدگی و مجازات و محکومیت آنها را به اشد مجازات را نمی وزارت بهداشت مستنداتی از خاطیان یافته

 "؟!احد معدود متخلف شودکاری احتمالی چند و های پروتئینی جامعه قربانی ندانم کننده فرآورده کل صنعت تأمین
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گونه  زودی تشکیل خواهد شد، از امسال هیچ با ایجاد شورای حقوقی انجمن که به: وی در بخش دیگری از این نشست تأکید کرد

 .خواهد باشد منطق یا ادعاهایی غیرمنطقی نخواهد شد، حال این فرد در هر موقعیت و مقامی که می مماشاتی با اظهار نظرهای بی

 جهان مشتری گوشت گاومیش هندی  کشور 41

کشور  11گوشت گاومیش هندی به حدود : رمضان فالحتی رییس هیات مدیره انجمن صنفی صنایع فرآورده های گوشتی نیز افزود

جهان از جمله کشورهای اروپایی، روسیه، ژاپن و کشورهای آسیایی و به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می شود و از 

 .ی مورد تایید اغلب کشورهاستلحاظ کیف

بسیاری از بیماری ها به دلیل اهمیت این محصول در گوشت های هندی وجود ندارد، بطوری که جنون گاوی در هند : وی گفت

 .هیچ وقت مشاهده نشده است و تمامی گوشت های وارداتی به کشور ما نیز با تایید سازمان دامپزشکی است

استفاده از گوشت گاومیش در ایران سابقه طوالنی : صنایع فرآورده های گوشتی خاطر نشان کردرییس هیات مدیره انجمن صنفی 

دارد، بطوری که در بسیاری از استان ها و شهر های بزرگ از جمله خوزستان، اردبیل، همدان، دزفول، شوشتر، خرمشهر و اهواز 

 .پرورش گاومیش و استفاده از گوشت و شیر آن بسیار رایج است

درصد گوشت مورد نیاز صنعت فرآورده های گوشتی از داخل تامین می شود و مابقی آن از کشورهای  07تا  07: حتی افزودفال

 .نظیر برزیل و هند وارد کشور می شود

گوشت گاومیش هندی در دو سال اخیر وارد کشور : وی همچنین در خصوص وضعیت واردات گوشت گاومیش به کشور تصریح کرد

 .نشده است

http://www.iana.ir/food/item/11090-4.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1060خرداد  42, شنبه

 حمله رئیس کمیسیون بهداشت مجلس به سوسیس و کالباس 
خرج شد و به هدر رفت، اما ریالی از آن به مؤسسه  های هنگفتی طی دوره نهم و دهم ریاست جمهوری، هزینه

 .سازی رازی اختصاص نیافت تحقیقات واکسن و سرم

، در حالی رئیس کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ازی رازی بازدید کردند که حسینعلی شهریاری، ریاست س اسالمی به همراه جمعی از اعضای این کمیسیون از مؤسسه سرم

ها نیز در قامت مخالف عملکرد صنایع غذایی کشور ، بازهم به  کمیسیون یادشده که چندی پیش در روز جهانی غذا و سایر مناسبت

یفه سخنگویی را دارد عنوان یک قانونگذار، آیا وظ حال این پرسش بدون پاسخ می ماند که نماینده مجلس به. صنایع غذایی تاخت

کنندگان مشتاق محصول سالم؟ امری که تا امروز  یا وضع قوانین روشنگرانه و دفاع از حقوق همزمان تولیدکنندگان واقعی و مصرف

 .کسی برای آن پاسخی نیافته است

سازی  ات واکسن و سرمالبته وی در این بازدید فقط به حمله صنایع گوشتی بسنده نکرده و در حاشیه بازدید از مؤسسه تحقیق

سازی کشور که زیرمجموعه وزارت جهاد  رازی کشور با بیان اینکه متأسفانه دید مثبتی به مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم

وزارت جهاد کشاورزی موظف به توجه و رسیدگی به این مؤسسه و تأمین منابع مالی آن : کشاورزی است وجود نداشته، گفته است

 .انسته به این امر عمل کنداست، اما تاکنون نتو

توجهی  های درمانی، مشکل مؤسسه را بی ها و سرم حسینعلی شهریاری با اشاره به ظرفیت و توانایی مؤسسه رازی در تولید واکسن

ای در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به سرپرستی یکی از اعضای  مسئوالن در تأمین اعتبارات عنوان کرد و از تشکیل کمیته

 .ون برای رفع مشکالت مؤسسه خبر دادکمیسی

گرفته از مؤسسه دید بهتری نسبت به آن پیدا کرده است و تاکنون نیز کمیسیون بهداشت و  وی با اعالم اینکه با بازدید صورت

مؤسسه تحقیقات واکسن و : میلیارد تومان مصوبه اختصاص اعتبار در اختیار مؤسسه قرار داده است، افزود 17درمان مجلس 

 .سازی رازی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است، اما این وزارتخانه در تأمین اعتبارات آن ناموفق بوده است رمس

ای به چرایی تأمین نشدن این اعتبار نکرد و فقط اظهار امیدواری کرد که کمیسیون  رئیس کمیسیون بهداشت مجلس البته اشاره

 .المی، بتواند گام مؤثری را در تحقق اهداف این مؤسسه برداردبهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اس

در ابتدای طرح این مشکل، مسئوالن : شده درباره واردات گوشت بوفالوی هندی خاطرنشان کرد شهریاری در پاسخ به پرسش مطرح

 .ها خالف آن را ثابت کرد منکر واردات در سه سال گذشته شدند که آزمایش

بوفالوهای هندی در فاضالب هستند، اما برخی افراد برای : گوشت بوفالوی هندی واردشده آلوده است، ادامه دادوی با ادعای اینکه 

 .کنند ها را در تولید سوسیس و کالباس استفاده می کنند این گوشت ها ادعا می سوءاستفاده از رانت

م اینکه نظارت بر تغذیه و سالمت مردم از وظایف رئیس کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسالمی با اعال

حاکمیت است، از آبیاری دوهزار هکتار از مزارع سبزیجات با فاضالب خبر داد و آن را تهدید جدی برای سالمت مردم دانست و 

 .تر مسئوالن شد خواستار نظارت جدی

زیرزمینی خبر داد و با استناد به فیلم منتشرشده در ها و مراکز غیرقانونی و  شهریاری از تولید سوسیس و کالباس در زیرپله

به : های اجتماعی درباره استفاده از گوشت االغ در یک کارخانه تولید سوسیس و کالباس در شهرستان مشهد تصریح کرد شبکه

داشته باشند، اما ما هیچ عنوان نباید از سوسیس و کالباس استفاده کرد، شاید در این میان یک یا دو کارخانه مشکلی در تولید ن
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های چاقی، دیابت، فشار خون،  فودی استفاده نشود، چون باعث بیماری کنیم از سوسیس و کالباس و غذاهای فست توصیه می

 .شوند های قلبی و عروقی و سرطان می بیماری

رو بود که با حل آن مشکل  هدر این بخش یک کارخانه با مشکل روب: شده در صنایع لبنی یادآور شد وی در پاسخ به مشکالت مطرح

 .و با اعالم وزیر بهداشت، تمام صنایع تولیدشده در حال حاضر سالم هستند

کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسالمی در سال جاری روی وضعیت استفاده از : شهریاری تأکید کرد

 .کند های خوراکی نیز تحقیق می پالم در روغن

 .باید روی مسائل فرهنگی و آموزشی بیشتر کار کرد: که اخالق اسالمی و انسانی کمرنگ شده است، اظهار داشتوی با بیان این

الزم به ذکر است، وقتی رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با پرسش خبرنگار ایانا مبنی بر آزردگی خاطر صنایع غذایی از نوع 

 ./ناراحت باشند برای من مهم نیست: گفت رو شد، های کلی به صنایع غذایی روبه اظهارات و اتهام

http://www.iana.ir/food/item/11909-4.html 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 106۱خرداد  47: تاریخ

 کشاورزی ندارندکنندگان تمایلی به بیمه محصوالت  بیمه

های وارده در  بیمه کنندگان تمایلی به بیمه محصوالت کشاورزی ندارند و خسارت: دبیر دوم کمیسیون کشاورزی مجلس اعالم کرد

 .کنند زدگی و کم آبی تامین نمی هایی اعم از گرما قبال آسیب

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانا محمد ابراهیم محبی دبیر دوم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو ب

ای دارد یا  های مختلف کشور به خصوص اصفهان برنامه پاسخ به این سوال که آیا دولت برای خرید تضمینی سیب زمینی دراستان

های مختلف کشاورزی در  تامین بذر، کود و سموم نهادهدولت چند شاخصه حمایتی اعم از بیمه محصوالت، : خیر؟ اظهار داشت

 . راستای حمایت از کشاورزان که عاملین امنیت غذایی کشور هستند را باید به سرانجام رساند

در حال حاضر دولت موظف است در شهریور و مهر ماه هر سال در سطح کاشت برخی از محصوالت از جمله گندم، : وی افزود

شود را نداشته  رید تضمینی داشته باشد تا کاهش قیمت از سقف خرید تضمینی که موجب ضرر به کشاورزان میخ.... نخود، جو و 

 . باشیم

گذاران و دولت است به درستی محقق نشده که این مساله سبب  متاسفانه این امر با آنچه مورد توجه قانون: محبی در ادامه گفت

 .بروز مشکالتی برای کشاورزان خواهد شد

های وارده  بیمه کنندگان تمایلی به بیمه محصوالت کشاورزی ندارند و خسارت: دبیر دوم کمیسیون کشاورزی در پایان تصریح کرد

کنند لذا خواستاریم از کشاورزان، درعرصه اقتصادی توجه و حمایت  زدگی و کم آبی تامین نمی هایی اعم از گرما در قبال آسیب

 .بیشتری صورت گیرد

http://www.yjc.ir/fa/news/1140401 
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 برنامه و سیاست ها

 خبرنگاران جوان - 4061خرداد  79: تاریخ

 افزایش اشتغالزایی در بخش طیور خوزستان

واحد مرغداری گوشتی درسطح استان  00ازبرداری  با بهره: معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت

 .نفر بطور مستقیم در بخش طیور گوشتی مشغول بکار شدند 011خوزستان، بیش از 

نامه ریزی با بر: ؛ معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 170صورت گرفته و به منظور افزایش تولید گوشت مرغ در استان ، این تعداد واحد مرغداری گوشتی به ظرفیت یک میلیون و 

قطعه در هر دوره ،امسال احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت که به این ترتیب تعداد مرغداری های فعال استان به  01هزار و 

 .است واحد افزایش یافته 071

دوره  1تن گوشت مرغ آماده طبخ به ازاء  901هزار و  419با این ظرفیت استان درحال حاضرتوانایی تولید: محمد مشکورزاده افزود

 .جوجه ریزی در طی سال را دارا می باشد

http://www.yjc.ir/fa/news/1140776 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 106۱خرداد  40: تاریخ

 میلیون دالری صنایع لبنی امسال 033هدفگذاری صادرات 

میلیون دالری در صنایع  077مدیرکل دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از هدفگذاری صادرات 

 .لبنی برای امسال خبر داد

به نقل از شاتا، مهدی صادقی نیارکی در نشست با انجمن مرتبط، مدیران و صاحبان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش 

پیش بینی : گفتمیلیارد دالر عنوان کرد و  0حدود  61صنایع لبنی کشور هدفگذاری مورد نظر در بخش صنایع غذایی را طی سال 

 .درصد رشد داشته باشد 07می شود صادرات صنایع لبنی امسال نسبت به مشابه سال قبل 

درصد صادرات فرآورده  07میلیون دالر است که  141عمده بازار صادراتی محصوالت لبنی به عراق با : صادقی نیارکی اضافه کرد

 47میلیون دالر و امارات با  10میلیون دالر، پاکستان با  10ستان با های لبنی را به خود اختصاص داده است و بعد از آن افغان

 .میلیون دالر قرار دارد و پس از آنها عربستان، سوریه و پاکستان مقاصد بعدی صادراتی کشورمان در این حوزه به شمار می رود

امکان افزایش تولید : د برشمرد و گفتواح 914وی واحدهای تحت پوشش وزارت صنعت ، معدن و تجارت را در زمینه صنایع لبنی 

 .و توسعه صادرات فرآورده های لبنی وجود دارد

در این نشست مسائل و مشکالت صنایع لبنی کشور بررسی شد که تسهیل فرآیند ورود موقت در زمینه مواد اولیه برای توسعه 

جاد بازار دائمی به خصوص کشورهای همسایه، صادرات فرآورده های لبنی، لزوم پایش کیفیت محصوالت لبنی صادراتی برای ای

 .ساماندهی سیستم حمل و نقل برای توسعه صادرات و ایجاد خط مستقیم دریایی از جمله آنها بود

همچنین رتبه بندی شرکتهای صادراتی، تاکید بر تسریع درفرآیند صادرات فرآورده های لبنی به روسیه از طریق تسریع در مبادله 

ابین و ارائه تسهیالت به تولید کنندگان برای توسعه صادرات از دیگر مواردی بود که مورد بحث و بررسی قرار اسناد تفاهم فیم

 .گرفت

http://www.yjc.ir/fa/news/1147471 
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 برنامه و سیاست ها
 جوانخبرنگاران  - 106۱خرداد  47: تاریخ

 تنها روش تامین سرمایه، مراجعه به نظام بانکی نیست/شد  03ارزش افزوده صنعت 

تنها روش تامین سرمایه، مراجعه به نظام   :رییس کل بانک مرکزی با انتقاد از تمرکز بخش تامین سرمایه بر منابع بانکی تصریح کرد

 .ها تامین سرمایه شوند  سایر روشهای بزرگ باید از   های درازمدت و بنگاه  گذاری  بلکه سرمایه

رئیس کل بانک مرکزی با اعالم اینکه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن بدون نفت در گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛به گزارش 

ا در سال گذشته به سرمایه در گردش اختصاص درصد کل منابع بانک ه 97: درصد بود گفت 17.0ماهه ابتدای سال گذشته  6

 . یافت

تاکید رهبر معظم انقالب بر این بود که : ولی اهلل سیف با تاکید بر اینکه اولویت بانک مرکزی تامین سرمایه در گردش است گفت

باید راه رشد و توسعه را  ها درست است ما با محدودیت منابع مواجه هستیم، اما نباید در این شرایط تسلیم شد و علیرغم محدودیت

 . در پیش گرفت

اولویت تسهیالت دهی همچنان تامین   :جاری تاکید کرد  رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به هدفگذاری بانک مرکزی در سال

 . های تولیدی کوچک است  سرمایه در گردش و بنگاه

دانند  ها و تخصیص بهینه منابع می جویی، توجه به اولویت هسیف ضمن بیان اینکه مقام معظم رهبری راه مقابله با محدودیت را صرف

هایی کند که تاثیر بیشتری   صورت بهینه و هدفمند صرف فعالیت  سیستم بانکی با تاسی از فرمایشات ایشان باید منابع را به: افزود

 . بر رشد اقتصاد و تولید دارند

های بانک مرکزی با هدف خروج از رکود و رشد   بت اقتصادی را از جمله تالشهای مث  فعالیت   وی تامین منابع بیشتر برای رفع نیاز

هایی که  های کوچک تولیدی و بنگاه در این راه باید به دونکته اساسی توجه داشت که این منابع به واحد: اقتصادی دانست و افزود

تنها   :بخش تامین سرمایه بر منابع بانکی تصریح کرد وی با انتقاد از تمرکز. شد اقتصادی دارند، اختصاص یابدتاثیر بیشتری در ر

ها   ایر روشهای بزرگ باید از س  های درازمدت و بنگاه  گذاری  روش تامین سرمایه، مراجعه به نظام بانکی نیست؛ بلکه سرمایه

 60ای مختلف اقتصادی طی سال ه ها به بخش سیف در ادامه با اشاره به برآورد اولیه توان تسهیالت دهی بانک. تامین سرمایه شوند

  هزار میلیارد تومان به بخش 014درصدی،  11.1در سال گذشته با رشد : هزار میلیارد تومان برآورد شده بود گفت 107که حدود 

ها از تولید ناخالص   درصد بود که سهم این فعالیت 17.1های تولیدی   های مختلف اقتصادی تسهیالت اعطا شد که سهم بخش

درصد بوده که نشان دهنده عملکرد مناسب نظام بانکی در  17در حدود  60ماهه سال  6کشور بدون احتساب نفت، در داخلی 

ماهه  6درصدی در  0.9کل بانک مرکزی با مهم دانستن دستیابی به رشد اقتصادی  رئیس. های تولیدی است ین مالی فعالیتتام

کنند، البته سطح تولید کشور کماکان  گویند این رشد را هنوز مشاهده نمی ای می عده: دوره رشد منفی بیان کرد 0پس از  60سال 

تولیدی در حال های  های بانک مرکزی واحد  گیری  قرار دارد؛ اما با اولویت 67و  06های   در سطحی پایین تر از رقم مشابه در سال

درصد تسهیالت با هدف تامین مالی سرمایه در  97.0معادل  60طوری که در سال   به: وی خاطرنشان کرد. جان گرفتن هستند

یار بخش صنعت و معدن درصد از این رقم، به عنوان سرمایه در گردش در اخت 07.6های تولیدی اختصاص یافت که  گردش واحد

داخلی با سهم این بخش از کل تسهیالت  سیف با بیان اینکه مقایسه عملکرد بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص. قرار گرفت

در حالی که : های صنعتی است اظهارداشت گذار پولی به تامین مالی واحد  پرداختی شبکه بانکی حاکی از عنایت جدی سیاست

درصد بود، سهم این  17.0بدون احتساب نفت معادل  60ماهه سال  6سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص در 

 . درصد رسید 04.1خش از کل تسهیالت پرداختی در همین سال به ب

http://www.yjc.ir/fa/news/1141106 
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 برنامه و سیاست ها

  فودپرس 4061خرداد ماه  1شنبه 

گوشت های مورد استفاده در :دفاع تمام قد دبیرکل کانون صنایع غذایی از صنایع فرآورده های گوشتی;
 / سوسیس و کالباس کامال استاندارد و بهداشتی است

از گوشت بوفالو در تولید : های صنایع غذایی تصریح کرد هیچ جای نگرانی برای مصرف سوسیس و کالباس نیست دبیرکانون انجمن

های گوشتی استفاده شود در حد استاندارد  شود و اگر به فرض هم از این گوشت در تولید فرآورده کالباس استفاده نمی سوسیس و

های گوشتی وارد کرده  و تحت نظارت سازمان استاندارد است درصورتیکه اخبار اخیر در این باره، هجمه نادرست به صنعت فرآورده

شایعاتی که در مورد : تن گوشت بوفالو به کشور وارد شده است، اظهار کرد 077گذشته فقط کاوه زرگران با بیان اینکه سال .است

های  گونه جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد و تمامی گوشت هیچ: وی تصریح کرد.شود، صحت ندارد گوشت بوفالو مطرح می

به گزارش ایسنا، ایران ساالنه حدود .کالباس نیستوارداتی تحت نظارت دقیق قرار دارند و جای نگرانی برای مصرف سوسیس و 

درصدی  47درصد نیاز کشور است و برای تکمیل نیاز  67کند که تامین کننده حدود  هزار تن گوشت قرمز تولید می 677تا  077

عات متعددی بازار داخلی، همواره دست به دامان واردات گوشت از کشورهایی مانند برزیل و هند هستیم که در این بین موضو

تاجایی که طرح این موضوعات موجب افزایش قیمت . درباره استفاده یا عدم استفاده از گوشت بوفالوی هندی مطرح شده است

شود؛ به طوری  تاکنون گوشت منجمد گاومیش از هندوستان وارد می 07از دهه .گوشت برزیلی به عنوان محصول رقیب شده است

هزار تن و در سال گذشته  40.1نیز  4061هزار تن، در سال  11معادل  4064بیندازیم در سال  های گذشته نگاهی که اگر به سال

چهار سال اخیر میزان واردات گوشت بوفالو به  -شود طی سه  طبق این آمارها مشاهده می.تن گوشت بوفالو وارد شده است 1777

ی هندی و مشکل نداشتن سالمت و کیفیت آن از سوی علی رغم اعالم خبر مجوز واردات گوشت بوفالو.شدت کاهشی بوده است

اند که بر اساس  گوشتی دیگر نیز گفته   های گوشتی و البته چند کارخانه فرآورده رییس سازمان دامپزشکی، رییس اتحادیه فرآورده

نیز هفته گذشته به ایسنا  البته رکنی، معاون وزیر جهاد کشاورزی.بوفالو نباید به کشور وارد شود  اعالم سازمان دامپزشکی گوشت

های الزم را برای واردات گوشت سالم در  واردات گوشت بوفالوی هندی سازمان دامپزشکی همه استاندارد  اعالم کرد که در زمینه

شود تنها برای مصارف صنعتی است که از نظر حجم واردات بسیار کمتر  نظر گرفته و گوشتی که از بوفالوی هندی به کشور وارد می

وسویی است که اگر کمبود نسبی در تامین نیاز داخلی به  به گفته وی گرایش کلی کشور به سمت.های گذشته خواهد بود ز سالا

های جهانی تامین شود به همین دلیل نیز  هایی با بهترین استاندارد محصولی مانند گوشت قرمز وجود دارد، واردات آن از کشور

  .های اخیر تاکنون بر تامین نیاز از طریق برزیل بوده است سال تمرکز واردات گوشت قرمز همواره طی

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 برنامه و سیاست ها

  فودپرس 4061خرداد ماه  4جمعه 

از منافع افراد دیده مصالح ملی باالتر / رویه کاالهای مصرفی به اسم تنظیم بازار واردات بی
 <شودکشاورزی

عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی با انتقاد از واردات کاالهای مصرفی به کشور که تحت عنوان تنظیم بازار انجام  

پور عضو  علی ایران.ریزی و نداشتن عزم جدی برای مقابله با سودجویان است چنین وضعیتی ناشی از خالء برنامه: شود، گفت می

گرایی است و  خاصیت به داخل کشور ترویج تجمل واردات کاالهای لوکس و بی: کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت

نصیب از  بخش کشاورزی هم بی: وی افزود.های یک عده سودجو است نتیجه آن خروج ارز حاصل از فروش نفت و پر شدن جیب

کنند  له تنظیم بازار و جلوگیری از نایاب شدن محصوالت اقدامات به واردات میهای مختلف از جم ای به بهانه واردات نیست و عده

باید جایگاه : پور افزود ایران.ریزی و نداشتن عزم جدی برای مقابله با سودجویان است که بروز چنین اتفاقاتی ناشی از خالء برنامه

های سیاستگذاری برای جلوگیری از واردات  در مورد خالء وی.منافع و مصالح ملی فراتر از منافع مادی افراد در نظر گرفته شود

گذرد، اما هنوز این  های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری می بیش از یک سال از ابالغ سیاست: رویه و غیرضروری گفت بی

اقتصاد مقاومتی و  :عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد.ها به مرحله اقدام نرسیده و در حد شعار باقی مانده است سیاست

ریزی و مقدماتی الزم  های مقام معظم رهبری مشخص و تاکید بر توان داخلی دارد، اما برای رسیدن به آن برنامه سیاست

شود یک تهدید بسیار بزرگ علیه کشور به شمار  واردات عالوه بر اینکه باعث خروج ارز از کشور می: پور تصریح کرد ایران.است

برنامه و بدون  رویه و بی وی با بیان اینکه با واردات بی.برد کننده انگیزه تولید را از بین می دن به منافع تولیدرود و با ضرر ز می

نبود امنیت غذایی یعنی هر زمانی باید این احتمال را : افتد، گفت امنیت غذایی به خطر می  نیازسنجی محصوالت کشاورزی ضریب

در اثر : وی افزود.از داخل وارد کشور نشود و این دقیقا به معنای عدم تأمین نیاز استداد که ممکن است ماده غذایی مورد نی

توانند از آن به عنوان اهرم فشار علیه ما استفاده کنند و این  وابستگی به واردات محصوالت اساسی کشورها در شرایط بحرانی می

 امر یک تهدید بالقوه برای ما خواهد بود

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - 106۱خرداد  1جمعه 

 های کشاورزی و صنعت سردرگمی صنایع غذایی در وزارتخانه

های  ارزیابی دقیقی از ظرفیتدر طرح انتزاع وظایف وزارت جهاد کشاورزی از صنعت، معدن و تجارت، : یک کارشناس صنایع غذایی ادعا کرد

 .اند این دو وزارتخانه صورت نگرفته و صنایع غذایی طی این طرح سردرگم شده

درخصوص صنایع تبدیلی بالفصل باید راهکارهای ایجاد سهولت کار برای متقاضیان : وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد مسیح انصاری در گفت

اکنون در احداث واحدهای تولید روغن  گرفت اما از آن غفلت شده است؛ به طور مثال هم می احداث واحدهای صنایع غذایی مدنظر قرار

 .کشی زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی و بخش تصفیه روغن زیر نظر وزارت صنعت است خوراکی، فعالیت بخش روغن

وزارت جهاد کشاورزی است، در صورتی که اخذ مجوز آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد زیر نظر  عمل: انصاری با ذکر مثالی دیگر گفت

اند؛ بنابراین  در این شرایط غالب متقاضیان احداث واحدهای تولیدی سردرگم شده. تبدیل رب به سس گوجه فرنگی زیر نظر وزارت صنعت است

 .شود که صنایع غذایی زیرمجموعه یک نهاد تجمیع شود پیشنهاد می

: این وضعیت باعث تا واحدهای تولیدی به واردکنندگان محصوالت چینی تبدیل شوند، گفت  که ادامه ان ایناین کارشناس صنایع غذایی با بی

غالب صنایع غذایی . تواند ارزآوری و اشتغال ایجاد کند اما در حال حاضر رو به رکود رفته است صنایع غذایی با توجه به تکیه بر تولید داخلی می

 .کنند بندی می مواد اولیه را وارد و بستهنه تنها ارزآوری ندارند بلکه 

 .اند های حاوی مواد وارداتی استخدام کرده بندی جعبه به گفته وی در حال حاضر بسیاری از واحدها با اخراج کارگران، چند نفر را برای بسته

http://www.isna.ir/fa/news/61707477711 
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 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - 106۱خرداد  0یکشنبه 

 بررسی الیحه تصویب کنوانسیون میناماتا در کمیسیون کشاورزی

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی از بررسی الیحه تصویب کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه در جلسه امروز این کمیسیون 

  .خبر داد

در مورد تصویب الیحه کنوانسیون : ، تصریح کرد(ایسنا)وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران  اهلل میرمرادزهی در گفت هدایت

  .میناماتا که درباره جیوه است کمیسیون کشاورزی کمیسیون اصلی بود که در جلسه امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت

پیوست بنا بر پیشنهاد سازمان محیط زیست به تصویب  1ماده و  01حه در مورد جیوه و اثرات آن بر سالمتی است که در این الی: او ادامه داد

  .رسیده بود

در جلسه امروز الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به پروتکل ناگویا نیز مورد بحث و بررسی قرار : میرمرادزهی همچنین خاطرنشان کرد

  .ماه مسکوت بماند 9گیری بحث و تبادل نظر بیشتر به مدت  شد برای تصمیم گرفت که قرار

http://www.isna.ir/fa/news/61707074001 
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 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - 106۱خرداد  ۰شنبه  سه

 حجتی اعالم وصول شدسوال سه نماینده مجلس از 

 .سوال سه نماینده از وزیر جهاد کشاورزی را اعالم وصول کرد( شنبه سه)یک عضو هیأت رئیسه مجلس در پایان جلسه علنی امروز 

 :، ضرغام صادقی مواردی را اعالم وصول کرد که به شرح زیر است(ایسنا)به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران 

آباد از وزیر جهاد   عبد الوحید فیاضی و شمس اهلل شریعت نژاد نمایندگان نوشهر، تنکابن، رامسر و عباس  منطقه قاسم احمدی الشکی،سوال 

  .مگاواتی شهرستان نوشهر اعالم وصول شد 177کشاورزی علت عدم اجرای نیروگاه 

از وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد عدم حمایت از شرکت همچنین انصراف سید رمضان شجاعی کیاسری نماینده ساری از طرح سوالش 

 .های صنعتی و توسعه صنایع سنگین و بزرگ در سال اقتصاد مقاومتی نیز اعالم وصول گردید شهرک

 .شرح آتی نقل و انتقال حق بیمه کشاورزی نیز از دیگر موارد اعالم وصولی است

http://www.isna.ir/fa/news/61707170410 
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 برنامه و سیاست ها

 ایسنا - 106۱خرداد  ۶چهارشنبه 

 های هادی روستایی لزوم خروج اراضی کشاورزی از طرح

 .هادی روستایی استهای  هدف ما خارج کردن اراضی کشاورزی از طرح: معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی گفت

در سازمان ( چهارشنبه)نژاد در گردهمایی مدیران امور اراضی منطقه یک کشور که ظهر امروز  به گزارش خبرنگار ایسنا در خراسان، فرید سیدی

سکن ویالیی این اراضی با ایجاد ارزش افزوده کاذب و یا تغییر کاربری به م: جهاد کشاورزی برگزار شد، ضمن بیان این مطلب اظهار کرد

 .های هادی روستایی خارج شوند های الزم از طرح ایم با تشکیل نشست اند که در این راستا مدیران را مکلف کرده ساز شده مشکل

مالکان نیز موظف هستند که این اراضی را زیر کشت ببرند و انتظار داریم که مجلس نیز این طرح را در اولویت قرار دهد و : وی ادامه داد

 .دگان این دوره نیز باید طرح اصالحیه حفظ کاربری را مدنظر قرار دهدنماین

واگذاری اراضی ملی و دولتی و وصول درآمدها به موجب اعمال ماده : معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی کشور خاطرنشان کرد

گیرد و مبلغ دریافتی به حساب خزانه واریز  ز تغییر کاربری میدرصد قیمت روز اراضی از جمله مواردی است که مجو 07قانون مبنی بر واریز  1

 .شود که این روند از جمله وظایف سازمان امور اراضی است می

توان اخبار تغییرات کاربری غیر مجاز را با  همچنین ایجاد سامانه ارتباطی، از جمله اقداماتی است که از طریق آن می: نژاد تصریح کرد سیدی

 .ری دریافت کرد تا به موقع با تخلفات احتمالی برخورد شودسرعت عمل بیشت

وری که اخیرا به تصویب  قانون مبنی برافزایش بهره 0نامه اجرایی ماده  بحث آئین: معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی عنوان کرد

هایی که در حریم شهرها قرار دارند با  قانون، بخشی از طرحاست از دیگر اقدامات سازمان امور اراضی است که به موجب این  هیات دولت رسیده

 .است قابل واگذاری هستند سازوکار مشخصی که در قانون و عنوان اجرایی آمده

نامه هنوز مدت  است که از امضای این تفاهم ای با بنیاد مسکن انقالب اسالمی در سال گذشته منعقد شده نامه همچنین تفاهم: وی اضافه کرد

های هادی روستایی  نامه در خصوص بخشی از اراضی کشاورزی است که به طور ناصحیح در محدوده طرح زیادی نگذشته است، این تفاهمزمان 

 .های هادی روستایی خارج شوند اند، تا مورد بازنگری قرار گرفته و از طرح جانمایی شده

هزار  177عنوان مثال، در سه استان گلستان، گیالن و مازندران حدود  به: معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی کشور اظهار کرد

بودند که مورد بررسی قرار گرفتند تا از این طرح خارج شوند، به زیرگشت بروند و  های هادی روستایی واقع شده هکتار زمین در محدوده طرح

رو هستیم، مساله کمبود منابع آبی است که  ر در کشور در آن روبهیکی از مسائلی که در حال حاض: نژاد گفت سیدی .به چرخه تولید بازگردند

از محل فروش این آب ثروت : وی افزود.کنند ها اقدام می های بخش کشاورزی به سایر بخش ها و اشخاص مختلف به انتقال آب بعضا دستگاه

گذاری بخشی از اراضی کشاورزی کشور که بایستی امنیت غذایی  ها و بایر شود، غافل از این که بعد از انتقال آب به بخش فراوانی نصیب افراد می

هایی که مربوط به تغییر کاربری  العمل فعالیت وزیر جهاد کشاورزی در دستور: وی اظهار کرد.شود کشور را تامین کند از چرخه تولید خارج می

های اراضی کشور به اسناد قانون حفظ کاربری باید با آن  یریتآبه به صورت غیر مجاز را غیرقانونی اعالم کرده و مد غیر مجاز است انتقال حق

درصد از اراضی کشور، اراضی کشاورزی هستند که از این  44معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی با بیان اینکه  .برخورد کنند

ن با توجه به مالکین مشخص آن و نیز در نظر گرفتن برهمین اساس، هر قطعه زمی: متر زمین است، گفت 1777بین، سرانه هر ایرانی کمتر از 

نژاد اظهار  سیدی .شوند های دیجیتالی و ایجاد بانک های اطالعاتی مشخص، همراه می اطالعات توصیفی نسبت به هر قطعه، با استقاده از نقشه

نیاز بوده و در حال حاضر با توافقی که با بنیاد  اند بیش از حد مورد های هادی روستایی واقع شده سال گذشته، اراضی که در طرح 47در : کرد

گیرد و بخشی از اراضی که از شمول قانون حفظ کاربری خارج شدند  مسکن انقالب اسالمی انجام شده در این خصوص بازنگری صورت می

ا تغییرات کاربری غیر مجاز در حال حاضر در خصوص برخورد ب: وی اظهار کرد.دوباره به اعمال حاکمیت قانون حفظ کاربری قرار گیرند

گیرد اما در سال گذشته با  صورت صد درصدی انجام نمی گیری وجود دارد و به دلیل عدم وجود اعتبارات این کنترل به امکانات و اعتبارات چشم

 .ایم های دولت و مجلس با رشد اعتباری خوبی همراه بوده توجه به پیگیری

http://www.isna.ir/fa/news/61707971761 

http://www.isna.ir/fa/news/94030604092
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 برنج

 - 60/40/40فارس

 هزارتن در فروردین 41ورود / تمدید ثبت سفارش واردات برنج در حالی که نیازی به آن نیست
با : ماه به یک معضل تبدیل شده، گفت 1دبیر انجمن برنج با بیان اینکه تمدید ثبت سفارش واردات هر 

های  به دلخواه و در زمان مورد نظرشان بدون توجه به وضعیت تولید و سیاست واردکنندگاناین کار 

 .کنند دولت اقدام به واردات می
معاونت زراعت وزارت جهاد : گفت خبرگزاری فارسبا خبرنگار اقتصادی  وگو  جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج در گفت

 .نیازی به واردات برنج نیست 61کشاورزی هنوز هم معتقد است که در سال 

ل با یک میلیون تن برنج مازاد قدر برنج مازاد بر نیاز داخل وارد کشور شد که طبق محاسبات، امسا آن 60و  61در سال : وی افزود

 .مواجه هستیم

شود، حداقل تولید  بینی می با توجه به شرایط آب و هوایی در فروردین و اردیبهشت سال جاری پیش: دبیر انجمن برنج تصریح کرد

 .نیاز داخلی است شود که معادل میلیون تن می 0میلیون تن باشد که این رقم به انضمام یک میلیون تن برنج مازاد جمعا  1برنج 

ماه به  9تمدید ثبت سفارش واردات هر : هزار تن برنج وارد کشور شده است، گفت 11وی با اشاره به اینکه در فروردین ماه امسال 

های دولت  شان بدون توجه به وضعیت تولید و سیاست گان به دلخواه و در زمان مورد نظر یک معضل تبدیل شده، زیرا وارد کنند

 .کنند واردات میاقدام به 

 .ثبت سفاش باید از نظر زمانی سقف داشته و بیش از یکبار قابل تمدید نباشد: علیزاده شایق بیان داشت

هزار  11مقدار : های قبلی وارد کشور شد، گفت هزار تن برنج از ثبت سفارش 677، 60علیزاده شایق با بیان اینکه فروردین سال 

 .های قبلی است  شفارش  د شده از تمدید ثبتتنی که در فروردین ماه امسال وار

شود  گفته می: شود، گفت درصد مسائل مربوط به برنج حل می 67وی با بیان اینکه اگر میزان تولید و نیاز به واقعیت نزدیک شود 

و نیاز ساالنه  کیلوگرم است که به این ترتیب رقم دقیقی از میزان مصرف سرانه 11تا  01سرانه مصرف برنج در کشور رقمی بین 

 .کشور به برنج در دست نیست

مشخص کردن نیاز واقعی کشور : دبیر انجمن برنج با بیان اینکه عزم جدی برای تعیین سرانه مصرف برنج وجود ندارد، بیان داشت

 .ام نشده استای است و نیاز به یک تحقیق میدانی دارد که متاسفانه تاکنون اقدامی در مورد آن انج به مصرف برنج، کار ساده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40617070777764 
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 برنج
 آیانا 1060خرداد  40, یکشنبه

 امیدواریم مشکل ورود برنج تراریخته به بازار برطرف شود 
میالدی فاصله چندانی با کشورهای صاحب نظر در زمینه بیوتکنولوژی  13ایران در دهه : وزیرجهاد کشاورزی گفت

 . نداشت، اما کج رفتاری های ما سبب افزایش این فاصله شد

یش ملی ، محمود حجتی در آیین افتتاحیه نخستین همایش بین المللی و نهمین هما(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

هر پدیده نوظهور در تمامی زمینه ها مخالفان و موافقانی دارد اما مقاومت ها و مخالفت ها : بیوتکنولوژی جمهوری اسالمی افزود

 .هیچ گاه نتوانست تالشگران و دانشمندان را از حرکت علمی خود بازدارد

پیشرفت خوبی داشته است اما اکنون ما فاصله زیادی بحث بیوتکنولوژی و علوم زیست فناوری در طی این سال ها : وی بیان کرد

 .با کشورهای صاحبنظر در این حوزه داریم

امیدوارم بتوانیم مشکل ورود برنج : حجتی با اشاره به تولید برنج تراریخته توسط دانشمندان کشورمان در سال های گذشته افزود

 تراریخته به بازار را برطرف کنیم

ش و پشتوانه علمی دانشمندان می توانیم در زمینه محصوالت تراریخته و حوزه بیوتکنولوژی پیشرفت کنیم ما با دان: وی یادآور شد

 .و با تعامل دو طرفه آنچه به صالح جامعه، کشور و بشریت است عملی کنیم

ین المللی و نخستین پنبه تراریخته ایران که حاصل پنج سال تحقیق و فعالیت دانشمندان کشور است، در نخستین همایش ب

 ./نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسالمی با حضور وزیر جهاد کشاورزی رونمایی شد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11041-4.html 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - 106۱خرداد  47: تاریخ

 یارانه تولید برنج برای خرید تضمینی پر محصول اختصاص شده است

ها را در رابطه با یارانه  دولت باید در کاهش قیمت بخشی از هزینه: نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت

 .اعمال کند

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانابوذر ندیمی نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 

رید توافقی که در دولت در رابطه با یارانه برنج غیر از خ: خصوص اینکه آیا سهمی از یارانه برنج اختصاص داده شده است بیان کرد

 . سال گذشته انجام داده است عمال مابقی را در راستای حمایت از تولید برنج به خرید تضمینی پر محصول اختصاص داده است

 . شود بنابراین سهمی از یارانه تولید به کل برنجکاران اعم از برنجکاران سنتی و یا محصوالت بومی پرداخت نمی

-1میزان تولید و مشکالت هزینه تولیدات  -4: درصدی قیمت برنج تابع سه عامل می باشد 41الی  47افزایش : وی در ادامه گفت

کاهش بر اساس کم آبی و یا محدودیت در  -0باشد  افزایش هزینه کدوسم و یکپارچه نشدن اراضی که خود موجب اتالف منابع می

 . ها تعریف شده است بعضی از استان

امیدوارم با توجه به سال اقتصاد مقاومتی، دولت بتواند از یک سو نظام تولید را حمایت کند و از طرفی  :ندیمی در پایان تصریح کرد

 . میزان واردات بی رویه را کنترل کند

گیرد بلکه فقط در زمان خرید از برنجکارانی که برنج های پر  اما در حال حاضر برنجکاران در تولید هیچ گونه حمایتی صورت نمی

 .رند خریداری می شودمحصول دا

 . ها را در رابطه با یارانه اعمال کند لذا دولت باید در کاهش قیمت بخشی از هزینه

http://www.yjc.ir/fa/news/1141000 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - 106۱اردیبهشت  01: تاریخ

 رود برنج از سفره مردم می بدون ثبت سفارش

عدم واردات برنج شاید در کوتاه مدت جواب دهد اما در دراز مدت باعث خواهد شد : دبیر انجمن وارد کنندگان برنج اظهار داشت

 .که برنج از سفره مردم حذف شود

در حال حاضر یکی از :،گفتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانمسیح کشاورز دبیر انجمن وارد کننده برنج در گفت و گو با 

مشکالت وارد کنندگان برنج با وزارت جهاد و وزارت صنعت این است که این دو وزارتخانه برآوردهایی انجام داده اند، نمایندگان این 

اند و در نهایت گزارشی ارائه کرده اند مبنی بر اینکه نیازی به واردات  عرضه را بررسی کرده دو وزارتخانه به انبارها سر زده و سطح

 . برنج نیست

میلیون تن برنج ایرانی وارد بازار شده و  1جهاد کشاورزی در بحث عرضه برنج ایرانی معتقد است که بر فرض مثال : وی ادامه داد

 .دهد این میزان نیاز کشور را جواب می

تن برای دوماهه اول سال موجود باشد ولی  117تا  177ولی واقعیت این است که ممکن است از سال گذشته حدود : رز افزودکشاو

کند با ارز  درصد و ارز ترجیحی که برابری می 17اتفاقی که بعد از پایان اردیبهشت ماه خواهد افتاد این است که با توجه به تعرفه 

 .ودیتی ثبت سفارش داشته باشیم این کاال به صورت قاچاق وارد کشور خواهد شدبازار آزاد و قاچاق، اگر محد

اگر بازار را رصد کنیم خواهیم دید که کسری نداریم و بازار مملوء از انواع : دبیر انجمن واردکنندگان برنج در ادامه بیان داشت

 .ارد کشور شده استهای خارجی است که قطعا به صورت قاچاق و ارز از مبادی غیر رسمی و برنج

اگر به صورت کارشناسی به این موضوع نگاه کنیم خواهیم دید که در این میان هم حقوق دولتی از جمله گمرک از : وی ادامه داد

 .افتد رود و هم سالمت مردم به خطر می بین می

د اهمیت بوده و بدون صدور پروانه های وارداتی از مبادی رسمی مور بحث استاندارد و بهداشت برنج: کشاورز در این خصوص گفت

 .سالمت مجوز ورود و فروش نخواهد داشت

هایی است که  گیرد با ثبت سفارش در حال وحاضر وارد کنندگان رسمی، ثبت سفارش ندارند و اگر وارداتی صورت می: وی ادامه داد

 .از سال گذشته اعتبار دارند

وزیر جهاد کشاورزی در سفر خود به استان گیالن مطرح کرده بود برای : کشاورز در خصوص عدم ثبت سفارش واردات برنج گفت

اینکه بتوانیم فاصله قیمتی برنج ایرانی و برنج وارداتی را کم کنیم، هم از حجم واردات کاسته و هم قیمت برنج ایرانی را تا جایی 

 .افزایش خواهیم داد که کشاورزان به سود مناسبی درست یابند

ن موضوع شاید در کوتاه مدت جواب دهد اما در دراز مدت باعث خواهد شد که برنج از سفره مردم حذف شود زیرا ای: وی ادامه داد

 .افزایش قیمت،کاهش قدرت خرید اقشار کم درآمد جامعه را در پی خواهد داشت

کردن واردات و افزایش قیمت پیشنهاد ما این است که به جای محدود : دبیر انجمن وارد کنندگان برنج در پایان خاطر نشان کرد

 .های روز باشیم و به مردم حق انتخاب دهیم های تمام شده تولید برنج با استفاده از تکنولوژی برنج داخلی به دنبال کاهش هزینه

http://www.yjc.ir/fa/news/1171670 
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 برنج
 فودپرس 1060خرداد ماه  0یک شنبه 

 ها واردکننده برنج هم شدند  بانک

های  ثبت سفارش برنج عالوه بر تجار تخصصی و غیر تخصصی توسط شرکت: دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت <مواد غذایی

 .در اختیار دارند شود و این شرکت ها بخش قابل توجهی از واردات این محصول را ها نیز انجام می وابسته به بانک

گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در واکنش به نامه نماینده بابل به رئیس جمهور درباره واردات بی  و مسیح کشاورز در گفت

وارد کنندگان . محدودیت واردات برنج عملی سنجیده و درراستای حمایت از تولید داخلی است: رویه برنج در فصل برداشت افزود

 .ای کمک به تولید ملی و کشاورزان به دنبال اجرای آن هستند اما برنامه مدونی برای اجرای این خواسته وجود نداردنیز بر

از زمان اعالم ممنوعیت واردات، ثبت سفارش این محصول به طور کامل محدود شده اما  :دبیر انجمن وارد کنندگان برنج ادامه داد

 .ال جاری بر اساس ثبت سفارش سال گذشته ادامه داشته استواردات این محصول تا اردیبهشت ماه س

 هزار تن برنج تایلندی وارد بازار کرد 177شرکت بازرگانی دولتی بیش از 

هزار تن برنج وارد شده که این رقم در مقابل مصرف کشور  1بر اساس آمار رسمی گمرک در فروردین  :مسیح کشاورز اظهار داشت

 .زرگانی دولتی وارد بازار کرده، ناچیز استو میزان برنجی که شرکت با

هزار تن از برنج تایلندی ذخیره شده خود را برای تجدید ذخیره سازی به  177شرکت بازرگانی دولتی بیش از  :وی تصریح کرد

 .بازار عرضه کرد که این امر در اشباع بازار از برنج خارجی تاثیر گذار است

که نگهداری برنج با محدویت زمانی روبه رو است، شرکت بازرگانی دولتی هر چند سال یک بار به دلیل این: مسیح کشاورز یادآورشد

 .کند اقدام به فروش و تامین مجدد محصول خود می

برای برآورده کردن این انتظارات منطقی در خصوص واردات به موقع برنج ، باید مدیریت  :دبیر انجمن وارد کنندگان برنج گفت

در حال حاضر ثبت سفارش برنج ممنوع است اما : کشاورز خاطر نشان کرد.ا از واردات بی رویه برنج جلوگیری شودیکپارچه انجام ت

های گذشته  این امر تاثیری در جلوگیری از واردات بیشتر از نیاز این محصول نداشته است زیرا بازرگانان بر اساس ثبت سفارش

 .اقدام به واردات می کنند

 میلیون تن برنج با آغاز مجدد ثبت سفارش 47ش پیش بینی ثبت سفار

در سال جاری نیز در زمان برداشته شدن محدودیت واردات این محصول به دلیل ولعی که در بازار ایجاد شده است : وی تاکید کرد

هزارتن در  9 میزان واردات افزایش یافته و پبش بینی می شود که در سال جاری برخالف سال گذشته میزان ثبت سفارش برنج از

محدودیت واردات در چند ماه گذشته منجر به افزایش قاچاق برنج به : کشاورز اضافه کرد.هزار تن افرایش یابد 47سال گذشته به 

 .هزار تنی این محصول از این طریق درحال انجام است 1کشور شده به طوری که حدود یک چهارم از نیاز 

 ها واردات برنج توسط بانک

برخی با ثبت : وارد کنندگان برنج با بیان اینکه ثبت سفارش برنج تبدیل به تجارتی سود آور شده است، اظهار داشتدبیر انجمن 

سفارش در زمان مناسب و واردات برنج در زمان ممنوعیت این محصول به سودهای کالنی دست پیدا کرده و تعادل بازار را بر هم 

های وابسته به بانک ها  فارش برنج عالوه بر تجار تخصصی و غیر تخصصی توسط شرکتثبت س: این مقام مسئول تاکید کرد.زنند می

 .شود و این شرکت ها بخش قابل توجهی از واردات برنج را در اختیار دارند نیز انجام می

های تجاری  جام فعالیتها نیز به دنبال ان بانک: وی در پایان درباره اینکه چه تعدادی از بانک ها در این زمینه فعالیت دارند، گفت

 هستند و خیلی از این بانکها می توانند وارد این عرصه شوند

 http://www.foodpress.ir/Post. 

http://www.foodpress.ir/Post
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 پنبه

 آیانا 1060خرداد  40, یکشنبه

 رونمایی از نخستین پنبه تراریخته ایران 
پنبه تراریخته ایران امروز با حضور محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نخستین همایش بین المللی و  نخستین

 .نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسالمی ایران رونمایی شد

خبرنگاران ، دکتر مصطفی قانعی رییس نخستین همایش بیوتکنولوژی ایران در جمع (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .این فناوری توسط یکی از پژوهشگاه های فعال بیوتکنولوژی کشاورزی در استان البرز به دست آمده است: گفت

این فناوری حاصل فعالیت حدود پنج ساله محققان کشور است که متناسب با مشکالت کشور برنامه ریزی شده : وی بیان کرد

 .است

تناسب نیاز کشاورزان خراسان جنوبی که دارای مشکالتی در زمینه افت کیفیت پنبه و  نخستین پنیه تراریخته به: قانعی افزود

 .کمبود آب در منطقه بودند، انجام شده است

هر فناوری برای ورود به مزرعه نیازمند تایید کمیسیون ایمنی زیستی مجلس : وی در زمینه استفاده این پنبه در مزارع کشور گفت

 .شورای اسالمی است

این کمیسیون متشکل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست : ادامه داد قانعی

 .است که با تایید آزمایشگاه وزارت بهداشت این فناوری به مزارع ورود خواهد کرد

 .برابر افزایش می یابد با ورود این فناوری به مزارع میزان برداشت محصول پنج تا هفت: قانعی یاد آور شد

نخستین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران از امروز سوم خرداد ماه تا پنجم در دانشگاه شهید بهشتی 

 .برگزار می شود

لوژِی سخنران خارجی از کشورهای ژاپن، فیلیپین، هند، پاکستان، کویت، مغولستان و رئیس اتحادیه بیوتکنو17در این همایش 

 .کشاورزی اروپا نیز حضور داشته و سخنرانی خواهند کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11076-4.html 
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 پنبه
 آیانا 1060خرداد  40, یکشنبه

 واردات بذر پنبه از ترکیه به پایلوت رسید 
صورت پایلوت در شهرستان  ای به تن بذر پنبه زودرس که از ترکیه وارد کشور شده بود، با حضور کارشناسان ترکیه 03

 . برداری رسید داراب استان فارس به بهره

: گفت با اعالم این خبر( ایانا)کاران داراب فارس امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل اتحادیه پنبه

های اخیر روند نزولی طی کند و به سرعت سطح زیر کشت  وضعیت نابسامان تولید پنبه در کشور باعث شده این زراعت طی سال

 .آن کاهش پیدا کند

فرنگی و  کاهش سطح زیر کشت پنبه هرساله با کشت محصوالت جایگزین نظیر ذرت در فارس، گوجه: محمد انصاری افزود علی

عنوان یکی از محصوالت پرزحمت بخش کشاورزی به  شود، این در حالی است که کشت پنبه به ها دنبال می نگندم در سایر استا

 .علت بحران آب و دیررس بودن بذرهای داخلی، عمالً در حال خارج شدن از چرخه است آید که به شمار می

روز طول رشد دارد که در مقایسه  407رد، بیش از گی که در استان فارس مورد استفاده قرار می "بختگان"بذر : وی خاطرنشان کرد

تری برخوردار است؛ لذا با وجود موانع اداری بسیار و مشکالتی که برای  یافته نیز از راندمان پایین با پنبه سایر کشورهای توسعه

ای به  کارشناسان ترکیه قرنطینه بذر وجود داشت، واردات بذر از کشور ترکیه در دستور کار قرار گرفت و هفته گذشته جمعی از

 .اند ایران آمدند و از مزارع پایلوت کشت بذر وارداتی دیدن کرده

تر  تر از وقت رایج و تیپ بوته مناسب بذر واردشده از ترکیه دارای راندمان باالتر، طول کشت حدود دو ماه کوتاه: انصاری ادامه داد

 .برداری بتواند به مرور جایگزین ارقام دیررس پنبه داخلی شود رود در صورت بهره برای کشت مکانیزه است که انتظار می

 شود درصد پنبه داخلی وارد می 13

سال گذشته قیمت وش پنبه نسبت به سال : کاران داراب فارس با اشاره به قیمت وش پنبه تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه پنبه

 .از کشاورزان را گرفت تومان کاهش پیدا کرد که عمالً انگیزه فعالیت 177پیش از آن 

افت جهانی قیمت پنبه و بازار داخلی آن باعث شده است تا روند نزولی کشت به قدری سریع پیش رود که در زمان : وی یادآور شد

 .درصد پنبه مورد نیاز خود را از محل واردات تأمین کنند 17حاضر صنایع نساجی بیش از 

های آینده ادامه پیدا کند، امکان وابستگی بیشتر به واردات  هش تولید پنبه در سالدر صورتی که سناریوی کا: انصاری تأکید کرد

های  عنوان یکی از محصوالت دارای مزیت در ایران مورد توجه سازمان پنبه وجود دارد؛ این در حالی است که کشت پنبه به

 .المللی قرار دارد بین

گیرد که امکان حمایت  تر از بازارهای داخلی در حالی صورت می یمت پایینواردات پنبه برای صنایع نساجی با ق: وی اظهار داشت

های تشویقی دولت همراه  ریزی نشود و حمایت ای برای زراعت پنبه وجود ندارد و در صورتی که برای تولید این محصول برنامه یارانه

 .خواهد بودهای روغنی در انتظار صنایع نساجی  آن نباشد، سناریویی مشابه سناریوی دانه

گیر است که عالوه بر خروج حجم قابل توجهی ارز، صنایع  های روغنی آنچنان نفس درصدی دانه 61واردات : انصاری همچنین گفت

های  درصد وابسته به بازارهای جهانی کرده است، در حالی که با توجه به استانداردهای سازمان 477کشی داخلی را نیز  روغن

 .شود توصیه زیادی نمی المللی، مصرف روغن بین

شده از پنبه همواره جزو محصوالت باکیفیت است که در کشورهای اروپایی دارای  لباس و منسوجات ساخته: وی در ادامه افزود

های آینده مورد تأکید قرار خواهد گرفت، بلکه با شناسایی کیفیت  تنها طی سال برندهای جهانی است؛ لذا استفاده از پنبه نه

ای بیشتر خواهد بود، این در حالی  ای در مقایسه با منسوجات مصنوعی، اقبال عمومی برای مصرف منسوجات پنبه نبهمحصوالت پ
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انگیزگی کشاورزان به سمت  است که مواد اولیه داخلی آن که امکان تولید در داخل کشور دارد، عمالً از پتانسیل خارج شده و با بی

 .رود نابودی پیش می

 شود خوراک دام می ای که دانه پنبه

های روغنی برای استحصال از بازارهای خارجی وارد  در شرایطی که دانه: کاران داراب فارس خاطرنشان کرد مدیرعامل اتحادیه پنبه

 .کس نیست کشی مورد استفاده قرار گیرد، مورد توجه هیچ تواند برای استحصال و روغن شوند، تخم پنبه داخلی که می کشور می

شود، این در حالی است که  های تولیدشده برای تهیه خوراک دام وارد صنایع کوچک می دانه عمالً پنبه: پایان تصریح کرد انصاری در

 ./امکان استحصال روغن وجود دارد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11071-4.html 
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 پیاز 

 ایسنا - 106۱خرداد  ۱دوشنبه 

 صادرات پیاز بندرلنگه به امارات

فارس از جمله  محصول برداشت شده پیاز در شهرستان عالوه بر مصرف داخل به کشورهای حاشیه خلیج: مدیر جهاد کشاورزی بندرلنگه گفت

 .شود امارات متحده عربی صادر می

، منطقه خلیج فارس، از برداشت محصول پیاز در شهرستان خبر داد و (ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران گفتمحمد پورعلی در 

تن پیاز تا  0777شود حدود  هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان بندرلنگه آغاز شده و پیش بینی می477عملیات برداشت پیاز از : اظهار کرد

 .دپایان خرداد برداشت شو

های آموزشی و نظارت فنی بر مراحل کاشت، داشت، برداشت و اجرای عملیات آبیاری تحت فشار، تولید  به دلیل برگزاری کالس: وی افزود

 .درصد افزایش یافته است47امسال نسبت به سال گذشته 

ذر سال گذشته برداشت شده است، پورعلی با بیان اینکه بخشی از محصول کشت شده به صورت پیازچه به همراه سبزیجات برگی در آ

قیمت هر کیلوگرم پیاز با رقم محلی . شود عمده کشت پیاز در روستاهای شناس، گزیر، چاه مسلم، پدل و لمزان انجام می: خاطرنشان کرد

 .تومان است 0177

http://www.isna.ir/fa/news/61707171441 
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 تامین منابع مالی

 - 60/40/45فارس

 پرداخت تسهیالت بانکی برای مکانیزاسیون کشاورزی افزایش یافت

پرداخت تسهیالت بانکی در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی در دولت : رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت

میلیارد  113رد تومان تسهیالت اختصاص یافته به این بخش هزار و میلیا 113هزار و  0یازدهم افزایش یافت و از 

 .تومان جذب شده است

با : به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت خبرگزاری فارسبه گزارش 

میلیارد تومان تسهیالت برای این بخش  117هزار و  1حمایت وزیر جهاد کشاورزی و تشکیل ستاد مکانیزاسیون کشاورزی 

های طالیی  یکی از دوران: توان گفت  که می میلیارد تومان آن جذب شده است 117اختصاص یافته که تا امروز هزار و 

 .شود ریزی در این بخش محسوب می گذاری و برنامه سرمایه

های کشور ابالغ و سهم هر استان برای توسعه مکانیزاسیون  اردیبهشت امسال به استان 41یک هزار میلیارد تومان نیز از : وی افزود

 .کشاورزی مشخص شده است

اسب بخار در  4.1تا پایان امسال این عدد به : بینی کرد کشور را یک اسب بخار در هکتار عنوان و پیش عباسی ضریب مکانیزاسیون

 .هکتار افزایش یابد

ساله توسعه مکانیزاسیون کشاورزی برآورد شده  41اسب بخار در هکتار در طرح جامع  1.1تا  1ضریب مکانیزاسیون : وی افزود

 .است

ساله توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در فرآیند تولید  41طرح جامع : کشاورزی اظهار داشت رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون

پروری و جنگل و مرتع در سال گذشته تدوین شده و به عنوان منشور توسعه مکانیزاسیون  ی محصوالت زراعی، باغی، دام، طیور، آبز

 .کشاورزی نیز مدنظر است

های  مکانیزاسیون که در دولت یازدهم ایجاد شده ما به پایداری در تامین ماشین با پایداری خطوط اعتباری: وی تصریح کرد

 .رسیم کشاورزی می

: های کشاورزی داخلی جذب شده است، تصریح کرد درصد تسهیالت بانکی در حوزه تولیدات ماشین 61عباسی با اشاره به اینکه 

م و اگر قسمت اعظم تسهیالت بانکی جذب تولیدات داخلی شده محدودیتی برای پرداخت تسهیالت بانکی، داخلی و خارجی نداری

 .به علت انتخاب و تمایل خود کشاورزان به این تولیدات بوده است

های معتبر در حوزه کشاورزی هستیم و از این برند حمایت  ما به دنبال برنده: رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی افزود

 .گیرد های کشاورزی صورت می براساس ارزیابی آنها از قیمت، کیفیت و خدمات پس از فروش ماشینکنیم، اما انتخاب کشاورزان  می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40617071774119 
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 تامین منابع مالی
 آیانا 1060خرداد  42, شنبه

 رسد  کود زیستی فالویت امسال به تولید انبوه می
میلیون تومانی مؤسسه جهاد نصر همین امسال به  133گذاری  دانش فنی تولید کود زیستی گندم فالویت با سرمایه

 .تولید انبوه خواهد رسید

بر اساس : با اعالم این خبر گفت( ناایا)مدیرعامل مؤسسه جهاد نصر در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

میلیون تومانه به اضافه یک درصد از میزان فروش ساالنه به حساب مؤسسه  177قرارداد فیمابین، خرید دانش فنی به مبلغ 

 .تحقیقات خاک و آب منعقد شده است

یارانه توسط دولت مورد حمایت قرار گیرند تا بر اساس برنامه پنجم توسعه، کودهای آلی و زیستی باید با تزریق : علی شجاعی افزود

 .برداران استقبال و انگیزه بیشتری برای استفاده از کودهای آلی و زیستی داشته باشند بهره

درصد  01کارگیری کودهای آلی و زیستی تا پایان برنامه باید به  بر اساس تکلیف برنامه پنجم توسعه، میزان به: وی خاطرنشان کرد

 .برسد

های  کند از طریق انعقاد قرارداد با کارخانه مؤسسه تالش می: با اشاره به زمان تولید انبوه کود زیستی فالویت ادامه داد شجاعی

ها، اقدام به تولید انبوه کند و از سال آینده بخش قابل توجهی از  زیرمجموعه از امسال با در نظر گرفتن ظرفیت خالی کارخانه

برداران  ش خود را به تولید کود زیستی فالویت اختصاص خواهد داد؛ لذا در سال جاری نیز بهرههای تحت پوش فعالیت کارخانه

شود را در برنامه  درصدی عملکرد گندم با مصرف فقط دو لیتر در هر هکتار می 41توانند فرآورده تولیدشده که باعث افزایش  می

 .کاشت، داشت و برداشت خود داشته باشند

تواند طی انعقاد قراردادی با شرکت خدمات حمایتی  صورت مستقل توسط مؤسسه جهاد نصر می ع این کود بهتوزی: وی تصریح کرد

 .صورت گیرد

 خودکفایی پایدار گندم کلید خورد

وری شامل پارامترهای کاشت، داشت و برداشت در  هر عاملی که در فرآیند تولید و افزایش بهره: مجری طرح گندم اظهار داشت

 .تواند خودکفایی پایدار گندم را محقق کند و تولید قرار گیرد می خدمت توسعه

ای در افزایش کمی و کیفی تولید گندم است و همین  کننده تغذیه گیاهی عامل بسیار تعیین: پور یادآور شد اسمعیل اسفندیاری

لید و همچنین استفاده از فناوری تواند به سالمت جامعه و کمیت تو تغذیه گیاهی با افزایش مواد مغذی در دانه محصوالت می

 .تری کند کودهای آلی و زیستی کمک دقیق

عنصر مورد نیاز است که هفت تا هشت عنصر فرعی در اختیار کشاورزان قرار دارد  49برای رسیدن به خودکفایی، : وی تأکید کرد

تکنولوژی جدید، بذر گندم، پتانسیل و مقاوم  تواند در افزایش تولید مؤثر باشد که کودهای آلی و زیستی که در صورت استفاده می

ها، استفاده آبیاری با روش نوین، ارتقاء درجه مکانیزاسیون و بهبود تغذیه گیاهی و عملیات برداشت و  بودن آن به آفات و بیماری

 .باشندتوانند در تولید پایدار یک محصول استراتژیک مؤثر  حتی قیمت، بازار و تجارت همگی عواملی هستند که می

دنبال داشته  درصدی عملکرد یکی از غالت را به 41صورت قطعی افزایش بیش از  طور حتم تغذیه گیاهی که به به: اسفندیاری گفت

 ./باشد در افزایش تولید و خودکفایی آن نقش کلیدی و کاربردی دارد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11969-4.html 
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 تامین منابع مالی
 آیانا 1060خرداد  40, یکشنبه

 کوتاهی برخی شعب استانی بانک کشاورزی در تخصیص اعتبارات خط شماره سه مکانیزاسیون 
گویند اعتبار نداریم و روند  یها م هزار میلیارد ریالی مکانیزاسیون تصویب شده است، اما بانک 93در حالی که اعتبارات 

 . رود ها به کندی پیش می پرداخت

خط : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های الزم را داشته است، اما  باره همکاریاندازی شده است و مدیرعامل بانک کشاورزی نیز در این  سوم توسعه مکانیزاسیون راه

 .کنند ها کوتاهی می ها در برخی شعبات استانی نسبت به پرداخت برخی پرونده متأسفانه بانک

ها خارج از محل منابع و مصارف  شود، به بهانه آنکه پرونده گونه پرداختی انجام نمی ها هیچ در برخی استان: کامبیز عباسی افزود

 .کنند های فوق است، نسبت به پرداخت آنها اهمال می ها خارج از حوزه ها به دلیل آنکه برخی پرونده است، یعنی بانک

در حالی که توسعه مکانیزاسیون در کشور مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرده است، اما روند کندی تسهیالت : وی خاطرنشان کرد

های مکانیزاسیون خواسته شده  ها و بخش رؤسای سازمان جهاد کشاورزی استانهایی را در بر دارد که در این راستا از تمامی  نگرانی

 .ها ارائه کنند است که گزارشی از روند پرداختی

نیاز است حداقل روزانه شش تا هشت میلیارد تومان تسهیالت بابت : رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ادامه داد

های  گذرد و برخی پرونده روز از افتتاح خط شماره سه مکانیزاسیون می 49حالی که حدود مکانیزاسیون در کشور پرداخت شود، در 

 .آماده پرداخت همچنان بالتکلیف است

ها برای پرداخت نکردن تسهیالت مکانیزاسیون نداشتن منابع کافی است که در این راستا الزم است  بهانه بانک: عباسی تصریح کرد

 .ل بانک کشاورزی و سایر مسئوالن انجام شودهایی از سوی مدیرعام پیگیری

 .افتد های مکانیزاسیون به تعویق می خط اعتباری شماره سه نیازمند حمایت جدی است و اگر انجام نشود، برنامه: وی یادآور شد

ر واقع شود، اما هزار میلیارد ریال قرار بود در سرعت مکانیزاسیون کشاورزی مؤث 47گفتنی است، خط اعتباری شماره سه به مبلغ 

 ./رود پشتی پیش می همچنان الک

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11071-4.html 
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 تامین منابع مالی
 ایسنا - 106۱خرداد  1جمعه 

 کشاورزیهزار میلیارد ریال برای حمایت از بخش  93اختصاص 

 .هزار میلیارد ریالی برای حمایت از بخش کشاورزی اختصاص داده شده است47امسال خط اعتباری : وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد

هکتار از اراضی شهرستان  17شرقی، محمود حجتی در حاشیه بهره برداری از طرح آبیاری تحت فشار در  به گزارش خبرنگار ایسنا در آذربایجان

با برنامه ریزی های انجام شده توفیقات خوبی در صنایع حاصل و نیاز کشاورزان تامین شده و توانسته ایم در بحث : اد اظهار کردبستان آب

 .مکانیزاسیون بخوبی پیشرفت کنیم

نظر گرفته است،  وی با بیان اینکه در حمایت از بخش کشاورزی در حوزه آب، دولت اعتبارات خوبی برای ترویج آبیاری به روش های نوین در

هزار هکتار است که سعی می کنیم با توجه به منابع موجود  177قابلیت و ظرفیت کشور در آبیاری به روش سیستم های نوین ساالنه : گفت

 .هزار هکتار در سال اجرایی کنیم 177خود حداقل 

در : دولت در بخش کشاورزی عنوان و اظهار کردحجتی کشاورزی حفاظتی و ترویج کشاورزی مکانیزه را از جمله طرح های مورد حمایت 

 .تالش هستیم با کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری زمینه را برای عملیاتی تر شدن بخش کشاورزی در کشور فراهم کنیم

 .حمایت می کند دولت برای تکمیل زنجیره تولید و عرضه، از ایجاد واحدهای تولیدی و فراوری در بخش کشاورزی: وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .بسیاری ازمشکالت این بخش دالل بازی است: حجتی با اشاره به اینکه واسطه گری و دالل بازی از آفت های بخش کشاورزی است، افزود

طه وی تکمیل زنجیره تولید و عرضه در بخش کشاورزی از طریق ایجاد واحدهای فرآوری و صنایع تبدیلی را راهکار اساسی برای مقابله با واس

 .دولت با تمام توان از ایجاد واحدهای تبدیلی و فرآوری در این بخش حمایت می کند: گری برشمرد و گفت

حجتی همچنین ضعف بنیه اقتصادی و مالی کشاورزان و پایین بودن بهره وری در این بخش را از دیگر مشکالت بخش کشاورزی عنوان کرد و 

 .اری های بزرگ و حمایت از کشاورزان سعی کرده رونق و توسعه در این بخش را سرعت دهدماه گذشته با سرمایه گذ 14دولت در: افزود

: وزیر جهاد کشاورزی از تکمیل پایاب سدهای الخلج، کردکندی و جوقان با استفاده از روش های روز دنیا و حمایت مسئوالن خبر داد و گفت

 .کرد اجرای این طرح ها می تواند رونق کشاورزی منطقه را تسریع

همه کشاورزان می توانند : وی با اشاره به محدود نبودن اعتبارات بالعوض و تسهیالت بانکی برای اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار گفت

 .مندی از مزایای آبیاری تحت فشار و تسهیالت اعطایی دولت نسبت به اجرای این طرح ها اقدام کنند برای بهره

ساله باید حدود چهار میلیون  47در یک افق : نابع آبی در کشور، برافزایش بهره وری از آب تاکید و اظهار کردحجتی با اشاره به محدودیت م

 .هکتار از اراضی کشاورزی به سیستم های نوین آبیاری مجهز شوند

http://www.isna.ir/fa/news/61707477710 
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 تامین منابع مالی

 ایسنا - 106۱خرداد  ۶چهارشنبه 

 میلیاردی عشایر از بودجه کشور903سهم 

 .میلیارد تومان است 407مجموع سهم عشایر از بودجه کشور حدود : رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت

های سراسر کشور در  گردهمایی مدیران امور عشایر شهرستاندر  -چهارشنبه  -به گزارش خبرنگار ایسنا در خراسان، کرمعلی قندالی امروز 

میلیارد  97میلیارد تومان استانی و  479سهم اعتبار عشایری از بودجه کل کشور حدود : یافته به عشایر اظهار کرد خصوص منابع تخصیص

 .تومان ملی است

 .توجهی دولت به عشایر رفع شده است یشگی سازمان مبنی بر بیدولت یازدهم به خوبی عشایر را پذیرفته است، بنابراین بهانه هم: وی گفت

سهم : گفت« ای در سال گذشته توازن منطقه»قانون پنجم تحت عنوان  407رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به درست اجرا نشدن ماده 

بودجه کل کشور است و باید تالش بسیاری برای تحقق آن میلیارد تومان از  9177این ماده قانونی که در سال گذشته اجرا نشد، امسال حدود 

 .داشته باشیم

جلسه با تعداد حدود  466در سال گذشته : کنند، بیان کرد وی با بیان اینکه نیروهای مسئول در حوزه عشایر با تمام ظرفیت خود فعالیت نمی

های نیروی انسانی استفاده شود، در بخش عشایر یک تحول  ظرفیتدرصد از این مصوبات اجرا شوند و از تمام  97مصوبه داشتیم که اگر  4077

 .شود بزرگ ایجاد می

مدیریت بحران : رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به پدیده خشکسالی در چند سال اخیر و نحوه مدیریت آن در کشور عنوان کرد

 .لی دخیل هستندشود که در تعدیل اثرات خشکسا خشکسالی مجموعه عواملی را شامل می

برای وضع موجود کلمه خشکسالی دیگر نباید استفاده شود زیرا این امر بحرانی چند ساله است و برای مقابله با آن تنها تامین : وی ادامه داد

 .علوفه مالک نیست و باید مردم نیز در رفع این مشکل با مسئوالن همکاری کنند

ها باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرند و از مزایای  عشایر نیز مانند شهرنشین: آنان خواند و افزود قندالی یکی از مشکالت عشایر را بیمه نبودن

 .بیمه در صورت بروز مشکل استفاده کنند

درصد دام شامل سه میلیون و  40هزار خانوار و  19درصد عشایر کشوری شامل  11سال گذشته : رئیس سازمان امور عشایر ایران ادامه داد

 .درصد افزایش یابد 17ر راس تحت پوشش بیمه قرار گرفتند که طبق برنامه باید این میزان تا هزا 977

ها که به صورت مردمی  کدام از تشکل هیچ: هزار تومان است، تصریح کرد 477قندالی با بیان اینکه منفعت هر راس دام برای صادرات حدود 

ها به ماموریت  های عشایری است اما آن تامین علوفه دام یکی از وظایف تشکل: دامه دادوی ا.اند اند سهمی در صادرات دام نداشته شکل گرفته

 .کنند خود مسلط نیستند و به آن عمل نمی

http://www.isna.ir/fa/news/61707971700 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا 1060خرداد  42, شنبه

 شود  دستاوردهای پژوهشی دانشمندان بیوتکنولوژی ایران وارد بازار می
 . کنند داروهای نوترکیب وارد بازار شده و مردم کشورمان آنها را مصرف می

اجرایی نخستین ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی ژنتیک و زیست فناوری و دبیر (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

رغم آنکه شمار محققان  المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران با بیان اینکه در حوزه بیوتکنولوژی پزشکی به همایش بین

های  با تولید این محصوالت توسط شرکت: آن کمتر از حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی بوده، پیشرفت چشمگیر بوده است، گفت

فناوری بومی شده، هزینه تولید دارو کاهش یافته و داروهای تولیدی که کیفیتی مشابه داروهای خارجی  دارویی داخل کشور با

 .شوند دارند حتی به کشورهای دیگر صادر می

المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسالمی ایران از سوم تا پنجم  نخسین همایش بین: کسری اصفهانی افزود

 .شود المللی دانشگاه شهیدبهشتی برگزار می های بین در سالن همایشخردادماه امسال 

مقاله از کشورهای مختلف به دبیرخانه این همایش ارسال شده که تعدادی از آنها  177هزار و  حدود یک: وی خاطرنشان کرد

 .صورت پوستر ارائه خواهند شد صورت سخنرانی و بیشتر آنها به به

ها و مشکالت موجود در این باره در  های علمی در حوزه بیوتکنولوژی و همچنین دغدغه آخرین یافته اصفهانی با اشاره به اینکه

نفر از اساتید، دانشمندان و فعاالن اقتصادی برجسته خارج  07حدود : شود، ادامه داد همایش پیش رو به بحث و بررسی گذاشته می

اردیبهشت تا دوم خردادماه در سالن  04ه قبل از همایش در روزهای از کشور برای حضور در همایش و جشنواره زیست فناوری ک

 .اند شود، دعوت شده المللی برگزار می خلیج فارس نمایشگاه بین

های  اند که با توجه به بودجه رؤسای برخی مراکز علمی کشورهای منطقه نیز برای شرکت در همایش دعوت شده: وی تصریح کرد

 .های حاضر در نمایشگاه جنبی همایش خواهند کرد اد، خریدهای خوبی از محصوالت شرکتتحقیقاتی در اختیار این افر

به گفته معاون مرکز رشد زیست فناوری، بیوتکنولوژی پزشکی، بیوتکنولوژی گیاهی شامل کشت بافت گیاهی، کاربرد 

دارویی، صنایع غذایی و معدن،  میکروبیولوژی در کشاورزی، مهندسی ژنتیک گیاهی و ژنومیکس گیاهی، بیوتکنولوژی صنایع

ها و مباحث اخالقی در  ها، بیوتکنولوژی جانوری، بیوتکنولوژی محیط زیست، بیوانفورماتیک، زیست سامانه بیوتکنولوژی ریزسازواره

 .بیوتکنولوژی از جمله محورهای این همایش هستند

ولوژی کشاورزی است، اما متأسفانه به دالیل مختلف، بخش عمده تحقیقات در کشور مربوط به حوزه بیوتکن: اصفهانی یادآور شد

این اجازه داده نشده است که این فناوری در کشاورزی رشد کند، بنابراین این تحقیقات تبدیل به محصوالت نشده و سر سفره 

ه زیست فناوری، نتایج های ستاد توسع های کارشناسی، تمهیداتی در نظر گرفته شده که با حمایت البته با بررسی. مردم نیامده است

 .های دانشمندان کشورمان در حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی وارد بازار شود پژوهش

های ویژه خردساالن و کودکان مثل نقاشی و  در این همایش قرار است برنامه: های جنبی همایش اظهار داشت وی درباره برنامه

های  همچنین سخنرانی. علم ژنتیک و دانش بیوتکنولوژی داشته باشیمساخت کارهای حجمی پس از آشنایی کودکان با اصول اولیه 

صورت زنده از رادیوی همایش به نشانی اینترنتی  شوند به ها در سالن اصلی محل برگزاری همایش ارائه می الملل که صبح بخش بین

http://live.biotechcongress.ir های خبری از همین  خشصورت ب ها به ای از سخنرانی بخش خواهند شد و خالصه

 .اند، پخش خواهد شد رادیوآنالین برای محققانی که امکان حضور در این همایش را نداشته
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های فرهنگی  به گفته اصفهانی، اجرای دو تئاتر در افتتاحیه و اختتامیه همایش در حضور مسئوالن بلند پایه کشور از دیگر برنامه

 .این همایش علمی است

توانند به پایگاه اینترنتی همایش به نشانی  مندان جهت کسب اطالعات تکمیلی می ، عالقهبر اساس این گزارش

http://biotechcongress.ir مراجعه کنند/. 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11967-4.html 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا 1060خرداد  49, چهارشنبه

 ( ره)ماهی صبیتی در ایستگاه تحقیقاتی بندر امام خمینی هزار قطعه بچه 933تولید 
اهواز از  -پروری جنوب کشور  وابسته به پژوهشکده آبزی (ره)ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام خمینی

 . را آغاز کرد Sparidentex hastaتکثیر ماهی صبیتی  14ماه  فروردین 91ابتدای سال جاری 

 07به نقل از روابط عمومی مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، در حال حاضر در ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

آماده تحویل برای پرورش ماهی در ( متری سانتی 1.1)روزه  97ماهی صبیتی  هزار قطعه بچه 477مترمکعبی بیش از تانک پنج 

 .های دریایی است قفس

صید توسط . ادامه داشت 60شروع و تا اوایل آذرماه  60الزم به ذکر است، صید مولدین وحشی ماهی صبیتی از اواخر شهریورماه 

مولد صبیتی  10در این مدت تعداد . های خوریات بندر امام خمینی و ماهشهر صورت گرفت یله قالب از آبوس صیادان ایستگاه و به

 ./صید شد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11096-4.html 
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 تخم مرغ

 - 60/40/49فارس

 آنفلوانزای پرندگان در ترکیه بازار تخم مرغ ایرانی را گرم کرد/ مرغ دلیل افزایش قیمت تخم 
گذار تهران با بیان اینکه پس از شیوع آنفلوانزای پرندگان در ترکیه صادرات تخم مرغ این  مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم

ای  تخم مرغ ایرانی را جایگزینی تخم مرغ ترکیهبا این اتفاق کشورهایی مثل عراق : کشور ممنوع شده است، افزود

 .اند کرده

روز اخیر افزایش یافت و در حال حاضر  17مرغ در  قیمت تخم: گذار تهران، گفت پور مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم ناصر نبی

 .رسانند کنندگان این محصول را با قیمت تمام شده به فروش می تولید

پرندگان در ترکیه صادرات تخم مرغ این کشور ممنوع شده بنابراین کشورهای منطقه از جمله عراق، با شیوع آنفلوانزای : وی افزود

 .اند کرده  تخم مرغ ایرانی را جایگزین تخم مرغ ترکیه

اگرچه افزایش قیمت تخم مرغ خوشایند است اما شیوع آنفلوانزای مرغی در ترکیه : گذار تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم

 .کشورمان تهدید است و باید ضوابط بهداشتی برای جلوگیری از ورود این بیماری به کشور با دقت انجام شود برای

شود و دوباره قیمت تخم مرغ به قبل  منع صادرات ترکیه قطعا پس از رفع شیوع آنفلوانزای پرندگان لغو می: پور بیان داشت نبی

 .گرد برمی

با افزایش قیمت تخم مرغ در روزهای اخیر قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ بطور : ان اظهار داشتگذار تهر مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم

 .تومان رسیده است 0177متوسط درب مرغداری به حدود 

های پایان دوره مقرر  بنا بر مصوبه ستاد تنظیم بازار، دولت برای جمع آوری مرغ: های پایان دوره بیان داشت وی در مورد کشتار مرغ

های تخم گذار پایان دوره را از مرغداری ها جمع آوری کند، اما با شیوع آنفلوانزا و افزایش قیمت  سهیالتی فراهم کند تا مرغکرد ت

ها  اند که قطعا با صادرات مجدد ترکیه و کاهش قیمت ها پایان دوره امتناع کرده تخم مرغ متاسفانه برخی مرغداران از کشتار مرغ

 .کنند ضرر می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40617071777116 
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 (سایر )تولیدات باغی 

 آیانا 1060خرداد  45, سه شنبه

 هزار تن انبه، کنار، گواوا و چیکو در هرمزگان  41تولید 
تن چیکو در استان هرمزگان تولید  133هزار و  تن گواوا و یک 033هزار و  هزار تن کنار، سه 90هزار تن انبه،  03ساالنه 

 .رسد شده صادر و مابقی به مصرف داخلی می خوری و فرآوری صورت تازه شود که بخشی از آن به می

با ( ایانا)ر خبرگزاری کشاورزی ایران معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان امروز در گفتگو با خبرنگا

های میناب، رودان و  هزار تن انبه در شهرستان 10تا  11در زمان حاضر، استان هرمزگان با تولید ساالنه : اعالم این خبر گفت

 .شود های تولیدکننده انبه کشور محسوب می عنوان یکی از قطب بندرعباس به

هکتار اراضی مثمر منطقه رودان  677هکتار سطح زیر کشت منطقه میناب و  177زار و ه از یک: آبادی افزود سیدسعید مدرس نجف

خوری به کشورهای حاشیه خلیج فارس  صورت ترشی انبه و تازه شود که بخشی از آن به هزار تن انبه تولید می 10تا  11حدود 

 .رسند صادر شده و مابقی به مصرف داخلی می

شده در استان، النگرا و سندری و ارقام محلی توسرخ و آلمهتری هستند که جزو  نبه کاشتهارقام تجاری ا: وی خاطرنشان کرد

 .شود خوراک بوده و با قیمت مناسب در بازارهای داخلی عرضه می های خوش میوه

 های آلوده به جاروئک انبه، کنار، گواوا و چیکو جایگزین لیموترش

های لیموترش به بیماری جاروئک باعث  آلودگی باغ: زی استان هرمزگان ادامه دادمعاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاور

قیمت  های گران های گرمسیری در استان هرمزگان شد که بر این اساس دو نوع کنار محلی و پیوندی که جزو میوه جایگزین میوه

 .دهزار تن در استان تولید ش 40هکتار و با فراوانی  077شود، در سطح  محسوب می

 177تن میوه و از سطح  077هزار و  هکتار از اراضی به کشت گواوا سه 077همچنین از سطح : آبادی تصریح کرد مدرس نجف

ها به کشت موز اختصاص  هکتار از باغ 67شود که در کنار این مقدار،  تن برداشت می 677هزار و  هکتار اراضی به کشت چیکو یک

 .شود ی استان را شامل میهزار تن موز تولید 44پیدا کرد که 

 های گرمسیری واردات قاچاق انبه تهدیدی برای میوه

صورت غیرمجاز و از مجاری غیررسمی حجم  هرچند وزارت جهاد کشاورزی مجوز واردات انبه را صادر نکرده، اما به: وی یادآور شد

های گرمسیری داخل کشور را تهدید  ای، میوه نهعلت عدم نگهداری در محیط قرنطی شود که به قابل توجهی انبه به کشور وارد می

 .کند می

های بزرگ قاچاق انبه ضبط شده است، اما از آنجا که امکان سرایت بیماری به  هرچند برخی محموله: آبادی تأکید کرد مدرس نجف

های  ویژه میوه خلی بهای برای محصوالت کشاورزی دا تواند تهدید بالقوه سایر محصوالت گرمسیری را دارد، واردات قاچاق می

 .گرمسیری تلقی شود

بر اساس مصوبه وزارت جهاد کشاورزی، تنها : های فاقد پروانه بهداشتی اظهار داشت وی با اشاره به ممنوعیت واردات آناناس

ر حالی است که اند، مجوز واردات به داخل کشور دارند؛ این د ای گذر کرده های دارای پروانه بهداشتی که از محیط قرنطینه آناناس

 .صورت قاچاق وارد کشور شده است شده در سطح کشور فاقد این پروانه بهداشتی هستند که عموماً به های عرضه برخی آناناس

 های گرمسیری شده میوه صادرات محصوالت فرآوری

های ثانویه انبه  هرچند ترشی و سایر فرآورده: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان همچنین گفت

المللی از آن خود کند، اما از آنجا که ذائقه کشورهای حاشیه خلیج  اند جایگاه معتبری در بازارهای بین از هند و پاکستان توانسته
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های گرمسیری تولیدشده از ایران با استقبال بیشتری  شده میوه تر است، صادرات محصوالت فرآوری نزدیکفارس به ذائقه ایرانی 

 .رو خواهد شد روبه

ترشی تولیدشده در هند و پاکستان نه تناسبی با ذائقه مردم ایران دارد و نه کشورهای عربی از آن : آبادی افزود مدرس نجف

 .تواند با استقبال قابل توجهی همراه شود ها در این حوزه می گذاری ایرانی هکنند؛ لذا هرگونه سرمای استقبال می

هزار هکتار اراضی مثمر در دستور کار جهاد کشاورزی استان هرمزگان قرار  های انبه تا سطح پنج توسعه باغ: وی خاطرنشان کرد

 ./دارد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11011-4.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22754-1.html
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 تولیدات  باغی
 - 60/40/45فارس

 سفر مسئول ایرانی برای افزایش واردات/شود میزان صادرات انبه پاکستان به ایران بیشتر می
بخشی از صادرات به : شده است، گفت یک مسئول پاکستانی با بیان اینکه ارزش صادرات انبه در این کشور دو برابر

 .ایران است که قرار است با سفر مسئول قرنطینه ایران به پاکستان حجم صادرات بیشتر هم شود

تن از  1177، پاکستان از زمان ماه می فصل برداشت انبه تاکنون داونبه نقل از  خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

 میلیون دالر صادر کرده است 4.4این محصول به ارزش 

ربستان این محصوالت به کشورهای ایران، امارات، ع: گوید رئیس توسعه و پژوهش انجمن بازرگانی صادارت و واردات پاکستان می

 .افغانستان و عمان و کشورهای مشترک المنافع صادر شده است

 .دالر بود 117دالر است که این رقم سال گذشته  177ارزش این محصوالت صادراتی تنی : احمد واحد گفت

 ها از چوبی به کارتنی از دالیل اصلی افزایش ارزش افزوده صادرات این محصول بوده است به گفته وی تغییر بسته

ای را  آید تا نحوه صادرات محصوالت حاره مسئول بخش قرنطینه ایران هم این ماه به پاکستان می: این مسئول پاکستانی افزود

 .بررسی کند

 شود ای به دیگر کشورها صادر می به گفته این مقام مسئول محصوالت صادراتی بعد از گواهی قرنطینه

ان که قرار است به پاکستان بیاید به توافق برسیم میزان صادرات انبه به ایران ای ایر درصورتی که با مسئول قرنطینه: وی گفت

 .افزایش بیشتری خواهد یافت

 .محصول بود0محصول رسیده که سال گذشته  16شوند امسال به  میزان محصوالتی که با آب گرم ضدعفونی می: واحد گفت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40617071777009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.dawn.com/news/1184234/mango-exports-fetch-11m-in-five-days
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940305000386
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - 106۱خرداد  41: تاریخ

 آغاز برداشت توت فرنگی ارگانیک از مزارع سردشت

 .شد برداشت توت فرنگی از مزارع شهرستان سردشت آغاز: مدیر جهاد کشاورزی سردشت گفت

هکتار  41؛ مدیر جهاد کشاورزی سردشت سطح کشت توت فرنگی در این شهرستان را گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 .تن محصول برداشت شود 477پیش بینی می شود از این مزارع : بیان کرد و گفت

نگی شهرستان سردشت بطور کامل ارگانیک است و عالوه بر مصرف داخلی به شهرهای همجوار از محصول توت فر: سعیدیان افزود

 .جمله مهاباد،بوکان و پیرانشهر نیز ارسال می شود

ارقام توت فرنگی سردشت عالوه بر ارقام محلی، شامل ارقام اصالح شده کودین، کردستان، سلوا، کاماروزا و باروس است : وی گفت

 .کیفیت بهتری دارندکه عملکرد و 

 .برداشت توت فرنگی از مزارع سردشت تا دهم خرداد ادامه خواهد داشت

 .سردشت در جنوب استان آذربایجان غربی واقع است

http://www.yjc.ir/fa/news/1170090 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5207868
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 تولیدات باغی
 فودپرس 1060خرداد ماه  0دو شنبه 

 زا است  واکس میوه، خوراکی و غیرآسیب

زا می  رئیس خانه کشاورز واکسی که در حال حاضر بر روی برخی میوه ها زده می شود را خوراکی و غیر آسیب   نایب <کشاورزی

 .داند و معتقد است مواد اولیه این واکس از ترکیبات خوراکی است

کند، اما  رزی در ایران قدمتی دیرینه دارد و شرایط آب و هوایی کشور، محیطی سالم و آرام برای آن فراهم میشود کشاو گفته می

توان تمام مشکالت را  البته نمی. چند دهه اخیر کشاورزی ایران به تب گرفتار شده و به علت کمبود آب، رو به افول نهاده است

قیمت . اند زدن کشاورزی در ایران بدل شده ترین عوامل به زمین رویه به مهم بی گردن آب انداخت، بلکه مشکالت مالی و واردات

کشد که دولت برای تنظیم بازار شب عید پا  های مشخص مانند شب عید چنان سر به فلک می محصوالت کشاورزی در برخی زمان

. ر را کنترل کند و به تولیدکننده داخلی لطمه زده استخوبی بازا رئیس خانه کشاورز، نتوانسته به گفته نایب گذارد، اما به به میان می

ها به راه افتاده که البته به  بار از سوی دولت و زیر نظر شهرداری بودن محصوالت، میادین میوه و تره از سویی برای مقرون به صرفه

  .دور از وظایف اصلی خود، در دست دالالن گرفتار شده است

طبق »: گوید بار، می با اشاره تلویحی به سودبری شهرداری از داللی در میادین میوه و تره « شرق»با  وگو اهلل بیابانی در گفت عنایت

ها در  اما االن غرفه. صورت مستقیم با آنها ارتباط داشته باشد کننده به ها در این میادین باشند تا مصرف قانون باید تولیدکننده

 .«شهرداری هم قطعا از این درآمدها منتفع است. شهرداری استهاست و سازمان میادین زیر دست  اختیار دالل

 کنید؟ سیستم کشاورزی را در ایران چگونه ارزیابی می

ای غالت هستند و برای  برای پاسخ به این پرسش به محصوالتی مانند گندم، جو، برنج و ذرت که یک رشته محصوالت زنجیره

های  باید مشخص شود چرا باید برنج را که یک کاالی اساسی است، در استان. کنم شود، اشاره می خوراک دام و انسان مصرف می

گیرد،  شمالی کشور بکاریم و چرا نباید آن را در استانی مانند اصفهان و شیراز یا مناطق دیگر که اکنون کشت در آنها صورت می

کردند بدون اینکه بدانند نیاز  ت غرقابی رها میصور در گذشته کشاورزان اطالع صحیحی از ارزش آب نداشتند و آب را به. بکاریم

های کافی آنها بوده و مدیران  البته باید در نظر داشت که این مسئله به علت عدم اطالع و آموزش. گیاه و قیمت آب چقدر است

کاالها را براساس نیاز وارد  آبی در کشور، باید برخی از سویی بنابر بحران بی. اند ارشد و متولی امر در دادن این آگاهی کوتاهی کرده

ای در بخش کشاورزی تزریق نشد،  سال گذشته درآمدهای نفتی کشور بدون هیچ مالحظه 47خصوص  های گذشته به در سال. کنیم

ها وجود داشت، آنچنان متحول شود که در بخش  توانست زیربنای بخش کشاورزی با درآمدهایی که در آن سال در صورتی که می

باز هم باید در نظر داشت که خودکفایی خوب است اما نه در تمام . در جهت خودکفایی پیش برویم  نی و دامداریغالت، باغبا

برداری  آوری آن بهره های آب و خاک اقدام کرد و از خاک بدون عمل در بخش زراعت باید برای تولید با توجه به ارزش. محصوالت

مالی کشور به علت نزوالت آسمانی کشت برنج داریم، اما نباید برای کشت برنج در در بخش ش. زار نشود نکنیم تا تبدیل به شوره

توانیم در این مناطق  در صورتی که اگر نگاهمان اقتصادی باشد، می. متر چاه اقدام کرد 177مناطقی مانند اصفهان یا شیراز با حفر 

از طرفی در بخش باغبانی هم . ن آب تزریق کنیم مانند یونجهمحور نبوده و براساس نیاز گیاه، به آ محصوالتی را کشت کنیم که آب

ها و عدم  توجهی محصول کشاورزی دیگر مقام نخست را در گذشته داشتیم، چرا باید با بی 44وقتی در مرکبات و پسته و 

ستیم و درآمدهای ها را از دست دهیم؟ در شرایطی که در دنیا تولیدکننده اول پسته ه گذاری در این بخش، این مزیت سرمایه

بردیم که براساس  باید سرمایه را به مناطقی می. ایم توجهی کرده سرشاری از این زمینه داریم، باز هم نسبت به این مسئله بی

با وجود اینکه اخیرا آمریکا در حال رقابت با ایران است، اما کیفیت پسته . ای پسته تولید و با دنیا رقابت کنند سیستم آبیاری قطره

وقتی تولیدکننده . طور های دیگر مانند سیب و مرکبات هم همین در بخش. رانی زبانزد دنیاست و باید این مزیت را حفظ کنیمای
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بخشی بازار  عنوان تعادل تن مرکبات در سال هستیم، چه دلیلی دارد صد هزار تن مرکبات به 177چهار میلیون تا چهار میلیون و 

سازی را از  توانستیم همان زمان که پیک مصرف مرکبات بوده، ذخیره تولید را زیر سؤال ببریم؟ می شب عید وارد کشور کنیم و بازار

ای که در زمینه تولید  مآبانه ریزی و نگاه دولت دلیل عدم مدیریت در برنامه طریق تولیدکنندگان برای شب عید انجام دهیم، اما به

شوند و شاهد  کننده متضرر می درنتیجه، تولیدکننده و مصرف. کنند لبی میط های داللی، انحصارگران فرصت وجود دارد و سیاست

 .نابسامانی در بازار بعد از تولید در بخش کشاورزی هستیم

 وجود داللی در بازار محصوالت کشاورزی منجر به این نابسامانی شده؟

به این دلیل انحصارگران دست از . شود یدست م به شود و پول چند بار دست سرعت انجام می در بخش کشاورزی گردش مالی به

ای که دولت در اختیار ما  های حمایتی های مردمی حمایت کند تا بتوانیم از پتانسیل پس دولت باید از تشکل. دارند داللی برنمی

 .ف پررنگ کنیمای که در اختیار دولت است، بازار را کنترل و حضور تولیدکننده را در بازار مصر های نظارتی گذارد و سیاست می

 بار نیست؟  در حال حاضر این وظیفه سازمان میادین میوه و تره

ها  توانیم تشکل می. ترین عامل توقف در حضور تولیدکننده است ایم، اما این سازمان خودش االن بزرگ سازمان میادین درست کرده

توانیم از آنها  نمی. ساز دولت هستند های تعاونی که دست ههایی واقعی که از مردم تشکیل شده، به وجود بیاوریم نه اتحادی و اتحادیه

 .اند طبق آن کار کنند رسد و موظف برای اینکه یک دستورالعمل به آنها می. های تولید را متوجه شوند انتظار داشته باشیم واقعیت

آیا کنترلی روی این . جا حضور دارندها هستند که در آن طور که گفتید میادین کنونی جایگاه تولیدکننده نیست و این دالل همان

 قضیه وجود ندارد؟

جایگاه رسیده در مناطق 077شهرداری این جایگاه را که االن به حدود . ها باید حقوق شهروندی عموم را حفظ کنند شهرداری

تولید به مصرف باشد، اما  ، گران خرید نکنند و بازار از ها فروشی شهر تهران ایجاد کرد به این نیت که مردم از لوکس مختلف کالن

صورت مستقیم با آنها ارتباط  کننده به ها در این میادین باشند تا مصرف ها کجا هستند؟ طبق قانون باید تولیدکننده االن تولیدکننده

ن درآمدها شهرداری هم قطعا از ای. هاست و سازمان میادین زیر دست شهرداری است ها در اختیار دالل اما االن غرفه. داشته باشند

شود و افرادی که آنجا هستند  شود، محاسبه می ای که از میادین خارج می از ترازویی که باید فروخته شود تا جعبه. منتفع است

ساختاری که در آن تولیدکننده بتواند برای عرضه محصول خود . کدام آنها به نسبت اکثریت تولیدکننده نیستند اند و هیچ مشخص

 .ها باید حضور داشته باشند تا ساختار درستی داشته باشیم ی است که باید ساماندهی و حمایت شود و تعاونیاقدام کند تشکیالت

با توجه به اینکه در برخی از محصوالت کشاورزی تاحدودی خودکفا هستیم، آیا واردات محصوالت کشاورزی با درنظرگرفتن تولید 

 گیرد؟ کشور انجام می

شده کنترل کنیم و نیاز واقعی جامعه به واردات را ارزیابی  ریزی را با ایجاد یک سیاست حمایتی و برنامهباید ساختار بازار واردات 

به همین دلیل طرح انتزاع در وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته و از وزارت صنعت و معدن و تجارت منتزع شده، چون . کنیم

براین اساس این وزارتخانه باید . کند عنوان متولی به تولید واقعی فکر می بهکنند، اما وزارت جهاد کشاورزی  آنها بازرگانی فکر می

عوارض واردات فقط اشباع بازار . آمار درست داشته و کمبودها را درست محاسبه کند و نیاز واقعی جامعه را به بازار تزریق کند

ی را از میان برداشتیم، اما بعد از چند سال شاهد حضور و ها با آن مبارزه کردیم و عوارض نبات است که سال  نیست، بلکه آفات نباتی

بنابراین با واردات موافق هستم در صورتی که عوارض بعد . ایم که میلیاردها ضرر ساختاری به جامعه تولیدی زده است بروز آن بوده

 .زمان وارد کنیمدوم اینکه نیاز واقعی خودمان را بررسی کنیم و به اندازه نیا. از واردات را محاسبه کنیم

 در حال حاضر نیازمان چقدر است؟

. یک سال در گندم خودکفا شدیم، ولی شش میلیون تن جو وارد کردیم و سال بعد هفت میلیون تن گندم وارد کردیم. متغیر است

کی از آنها محصوالت اند که ی محصوالت کشاورزی دو دسته. ریزی واردات را ساماندهی کنیم اینها نکاتی بوده که نتوانستیم برنامه
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های تولید در آن محصول را متوجه شود و نسبت به نیاز  استراتژیک است و دولت باید روی آن حساسیت داشته باشد، توانمندی

در برخی مواقع واردات صورت گرفته، اما در زمان خودش تأمین نیاز انجام نشده و در زمانی به . واقعی به موقع واردات انجام دهد

 .گران خریداری کنند درصد  17المللی را  اند محصوالت بین های اشتباه، این واردات صورت گرفته و مجبور شده علت داده

 ایم؟ طبق آخرین بررسی، شب عید چقدر و کدام محصول را وارد کرده

تأییدش کند، هنوز  صورت رسمی که بانک مرکزی درستی بگویم؛ چون جدول آماری مربوط به گذشته بوده و آماری به توانم به نمی

گیریم و باید با وزارت جهاد کشاورزی بررسی کنیم تا آمار را  های مختلف می ما گزارشات خودمان را از استان. به دست نیامده است

ه ایم؛ مثال در بحث میوه نیازی ب  در بیشتر محصوالتی که فصلی بوده در مسائل باغبانی، دام و طیور واردات داشته. به دست بیاوریم

وری در مرز داشته  صورت اختیاری که پیله اند؛ یعنی به صورت مرزی وارد کرده واردات سیب و مرکبات نداشتیم، اما متأسفانه به

اند اگر نیازی را در منطقه خودشان احساس کنند، فقط در همان منطقه توزیع کنند، ولی متأسفانه بخشی  ها موظف وری پیله. است

 .شتن، در مناطق دیگر توزیع شده استندا دلیل نظارت از آن به

 در کدام کاالها این اتفاق افتاده است؟. شما اشاره کردید واردات برخی از محصوالت ضروری نبوده است

کردیم؛ برای مثال ما بهترین سیب دنیا را داریم، اما  ما یک فرهنگ مصرف محصوالت کشاورزی داریم که باید براساس آن عمل می

با توجه به . آن سیب را در داخل تولید کنیم« واریاته»توانیم  می. ایم ترش فرانسوی ذائقه مردم را تغییر داده با واردکردن سیب

اقلیمی که داریم توانمندی تولید انواع محصول را هم داریم و نیازی نیست این محصوالت را وارد کنیم، اما در ارتباط با محصوالت 

اگر . باشیم؛ چون پتانسیل تولید محدودی داریم و وظیفه دولت است که آن کاال را تأمین کنداستراتژیک قطعا باید واردات داشته 

در حال حاضر موز را وارد . بخواهیم صادقانه بگوییم در دولت یازدهم، وزارت جهاد کشاورزی روی واردات بازنگری کرده است

ما قابل رقابت با خارج از کشور نیست و به صرفه است که واردات توانیم نیازمان را تأمین کنیم و موز تولیدشده  کنیم، چون نمی می

توانستیم شب عید کاالی جایگزین داشته باشیم،  می. کننده بتواند ارزان از این محصول استفاده کند انبوه داشته باشیم تا مصرف

بعضی محصوالت لوکس مانند انگور از این تر عرضه کنیم تا مردم به جای استفاده از  توانستیم در بازار ارزان مانند کیوی که می

باره انجام داده مؤثر واقع  هایی که خانه کشاورز دراین العمل شویم و عکس االن به تعادل منطقی نزدیک می. محصول استفاده کنند

 .شده است

اشته یا اصالح شده در دولت گذشته واردات محصوالت کشاورزی افزایش چشمگیری داشت، آیا این روند در دولت کنونی ادامه د

 است؟

ها نیاز  رویه شکر، در محصوالتی که دامداری این روند اصالح شده است؛ برای مثال واردات در محصوالتی که باغبانی یا واردات بی

ام شد، اصالحاتی انجام شده و به این ترتیب اکنون وزارت جهاد کشاورزی اقد هایی که برای مصرف دام و طیور وارد می دارند و ذرت

گیری است و ساختار موازنه  گونه ساختار تولید در حال شکل دهد و این به خرید ذرت کرده و آن را در اختیار تولیدکنندگان قرار می

 .شود تولید با مصرف هم ساماندهی می

توجهی  شته به علت بیگذاری درست بتوانیم نیاز واقعی جامعه را ارزیابی کنیم و مشکالتی که در گذ اگر با همین روند و با سرمایه

توانیم  باید در نظر داشت که نمی. توانیم به اندازه نیاز مصرف، واردات داشته باشیم نسبت به واردات صورت گرفته را حل کنیم، می

 .تواند به همه محصوالت دست پیدا کند و به خودکفایی برسد نیاز به واردات را منکر شویم چون هیچ کشوری نمی

 ینه میزان قاچاق محصوالت کشاورزی وجود دارد؟آیا تخمینی در زم

عنوان  به. رویه، به همراه قاچاق بسیاری از محصوالت کشور را دچار مشکل کرده است واردات بی. خیر، آمار مشخصی وجود ندارد

رویه،  چون با واردات بی روز باغات چای ما از بین رفته؟ شود؛ اما چرا روزبه های مازندران و گیالن تولید می مثال چای در در استان

های تولیدی که وجود داشته به  کردیم و پتانسیل گذاری می که باید در این بخش سرمایه درصورتی. محصول چایمان را نابود کردیم
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  01 هزار هکتار به حدود  07اکنون باغات چای از . شد تا بتوانیم از این تولید باارزش در داخل استفاده کنیم ویالسازی تبدیل نمی

چای ایرانی بسیار . ای بوده که به این بخش زده؛ چون نتوانستیم از تولیدمان حمایت کنیم ترین ضربه هزار هکتار رسیده که بزرگ

کنندگان روشن و بخش تولید را حمایت  تر از چای خارجی است؛ چون رنگ و اسانس ندارد و باید این جایگاه را برای مصرف مرغوب

وظیفه دولت حمایت از تولید داخل است که در . کنیم زنیم و چای خارجی را تبلیغ می نرهای مختلف میکنیم، اما متأسفانه ب

 077و  میلیون هزار تن بوده که یک 977و  اکنون میزان برنج مصرفی در کشور حدود دومیلیون. گذشته این کار انجام نشده است

مان را سرپا نگه  کاری ه اندازه کمبودمان واردات داشته باشیم تا مزارع برنجبنابراین باید ب. کنیم هزار تن آن را در داخل تولید می

میلیون تومان  07باید این محاسبه را داشته باشیم که برای ایجاد هر شغل . چون تولید برای تولیدکننده یک شغل است. داریم

باید به اندازه . دهیم هایی است که به مردم می یارانه گذاری نیاز است و اگر این مبلغ را در بخش تولید تزریق کنیم بهتر از سرمایه

 .مصرفمان، نیاز واقعی را وارد کنیم

 . ...آورد که واردات اغلب از مجاری رسمی بوده که به تولید صدمه زده است های شما این ظن را به وجود می گفته

شخص کرد، به این دلیل که کیفیت محصوالت وارداتی توان عدد و رقمی برای آن م صورت قاچاق بوده و نمی بسیاری از واردات به

مجوزی که شش ماه . باید از طریق سازمان استاندارد سنجیده شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز واردات را صادر کند

این . د خواهد شدشود چه میزان باید االن وارد شود و چقدر بعدا وار مشخص هم نمی. تمدید است اعتبار دارد و شش ماه دیگر قابل

صورت  شود که به عنوان قاچاق اعالم می چون زمانی کاالیی به. توانیم کاالهای قاچاق را آمارگیری کنیم بنابراین نمی. یک ایراد است

چون در این محاسبه نتوانستیم جواب . که واردات باید طبق قانون از طریق گمرکات کشور وارد شوند درصورتی. غیررسمی وارد شود

 .ریم، ارائه آمار یا هر آماری اشتباه خواهد بودبگی

 یعنی حدس شما این است که واردات رسمی بوده؟

کند من این کار را نکردم اما وقتی واردات صورت گرفته، قطعا از یکی از مبادی مشخص که گمرکات  دولت عنوان می. قطعا بوده

 .کشور است، انجام شده است

 شوند؟ اینها چطور وارد می. دانیم ل عجیبی دارند و ما حتی نامشان را هم نمیهای وارداتی هستند که اشکا میوه

هایی هستند که متعلق به کشورهای حاره هستند و من خودم یکی از این  میوه. کند این یکی از مسائلی است که سؤال ایجاد می

این میوه به رنگ . آید داریم، خیلی هم خوب عمل می این میوه به علت اقلیمی که. ام در تنکابن تولید کرده( پشن فروت)ها را  میوه

های دیگر که در بازار  یا میوه. هاست ترین میوه یکی از گران. فرنگی دارد ای و نصف کیوی است، ولی داخلش طعم توت قهوه

هرحال،  به. شوند میشود که ممکن است تولید داخل باشند، اما بسیاری از آنها از خارج کشور وارد  آباد و تجریش دیده می بهجت

 .وغریب مشخص نیست که وارداتی است یا نه های لوکس و عجیب میوه

 مخاطبان این محصوالت هم صرفا طبقات مرفه هستند؟

اما قطعا . خرد که امتحان کند و ببیند این میوه چه طعمی دارد هزار تومان نمی 07قطعا، چون کسی یک میوه را به قیمت کیلویی 

شود، اما چون مردم از آن  گیرد، مثال آناناس وارداتی است و در داخل تولید نمی اشد، واردات هم صورت میاگر مصرف بازار ب

 .کنند و عوارض نباتی ندارد، واردات آن اشکالی ندارد استقبال می

 شود؟ چطور واردات سبب عوارض نباتی می

شود، روی کاالهای تولیدی ما  ای وقتی وارد کشور می هوقتی یک میوه آلودگی نباتی دارد، مثل جارو جادوگر یا مگس مدیتران

تواند به باغات  داریم آثار و عوارض آن می ها را نگه می شود؛ وقتی در انبارها این میوه کند و به باغات منتقل می آلودگی ایجاد می

اینها . آلوده و خشک کرده است هزار درخت لیموترش را 077مثال آفت جارو جادوگر که در استان هرمزگان بیش از . منتقل شود
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 .نکاتی است که باید در حفظ نباتات به آنها توجه و از این حیطه حراست کنیم

 یک از محصوالت کشاورزی مافیای واردات دارند؟ کدام

 کنند؟ مثال موز را چه کسانی وارد می. نامش را مافیا نگذاریم

 .کنند شاید بهتر باشد بگوییم انحصاری وارد می

شد، تا پنج هزار تومان  تومان فروخته می 097کنترل است، اما امسال موزی که باید  موز تنها محصولی است که وارداتش قابل اتفاقا

شده  یا تفاوت قیمت تمام. اگر در هر کیلو این تفاوت قیمت را محاسبه کنید، یک رقم غیرقابل تصور است. هم فروخته شد

تولیدکننده تمام مشکالت و تورم را . د حداقل در هر کیلو دو هزار تومان تفاوت وجود داردتولیدکننده و مصرف را اگر محاسبه کنی

شود، چون نیاز دارد وامی را که  خواهد قیمت خودش را عرضه کند با هزار عالمت سؤال مواجه می کند، اما وقتی می تحمل می

 .شود در این بین تنها اوست که متضرر می داند، در نتیجه تولیدکننده کاری جز تولید نمی. گرفته، پرداخت کند

 تواند بر کشاورزی در کشور مؤثر باشد؟ این خبر چقدر می. درصد از جامعه کشاورزان کم شده است47شده  طبق آمار گفته

که به این دلیل . گذاری منفی داریم؛ یعنی کشاورزی ما در حال افول است وقتی در بخش کشاورزی رشد سرمایه. کامال درست است

های ما که باید در بخش کشاورزی صورت بگیرد،  یابد و حمایت روز افزایش می شود روزبه هایی که بر جامعه تولید تحمیل می هزینه

از بانک کشاورزی که مختص این کار است تا جاهای دیگر، باید در این مسئله یک کارشناسی درست داشته باشیم . شود انجام نمی

طور  سال گذشته به مراتب این مسئله بیشتر بوده و همین 47بخش کشاورزی رشد منفی داشته؟ در طول گذاری در  که چرا سرمایه

های الزم صورت  گذاری ها و سرمایه این روند ادامه دارد، چون تولیدات کشاورزی ما اختصاصی نیست؛ به این دلیل که حمایت

ریزی مشخص کرد که از  گیری و با برنامه را باید در بخش تولید اندازه های تورم هزینه. روز بیشتر شده نگرفته و در عوض تورم روزبه

برای اینکه تولید پایدار داشته باشیم باید ساختار بازار و . های تورمی را در بخش تولید جبران کرد توان هزینه چه طریق می

 .های خود را از دست بدهیم است مزیتهای تولید را براساس یک کارشناسی درست بررسی کنیم، در غیراین صورت ممکن  هزینه

 کنید؟ درصد را تأیید می47پس 

 .کنم کنم، اما تکذیب هم نمی تأیید نمی

 شود؟ گیرد یا شامل بخش مرغ و ماهی هم می ها را در نظر می خانه کشاورز بخش میوه و باغ

. دامپروری خودش کشاورزی است. و دامپروری گویند کشاورزی ای می عده. ها این اشتباه را دارند اتفاقا سؤال خوبی است و خیلی

. زیست، تولیدات درختی، درختکاری  شود؛ محیط طبق قانون اساسی هر چیزی که با آب و خاک در ارتباط باشد کشاورزی تلقی می

همه دام و طیور جزء زنجیره کشاورزی است؛ بنابراین کشاورزی در اصل همان چیزی است که قانون اساسی گفته و کشاورزان 

های تعاونی سراسری دامداران، مرغداران،  در خانه کشاورز اتحادیه. دانند که خانه کشاورز جایگاه حمایتی همه کشاورزان است می

عنوان  هایی هستند که در شورای مرکزی خانه کشاورز نماینده دارند و خانه کشاورز به کاران و صنایع تبدیلی همه جزء گروه پنبه

 .کند عه کشاورزی را رصد میبان حقوق جام ه دید

کنند گاهی بیش از حد ضروری  اگر به سالمت محصوالت بپردازیم، خواهیم دید که میزان کود و سمی که کشاورزان استفاده می

 تواند بر سالمت افراد تأثیر بگذارد؟ آیا این امر می. است

دلیل عدم  گوییم ما کشاورزان به درست است که ما می. شوند یا نه این سؤال مهمی است که آیا محصوالت کشاورزی سالم تولید می

در . اند کنند، آیا کود درستی به ما تحویل داده اطالع؛ اما آنهایی که ما را به افزایش کود، افزایش سم یا موارد دیگر متهم می

 17شود،  ان قرار داده مییعنی کودی که در اختیارش. اند ها به جای کود، خاک تحویل داده های گذشته اکثریت کارخانه سال

توانم  نمی. بیند افزایش مصرف کود نتیجه نداشته، درواقع به مزارع خودش خاک پاشیده کشاورز هم وقتی می. درصدش خاک است

یابی کنیم، باید ببینیم ارزش  اما در ارتباط با این جریان اگر بخواهیم ارزش. ها این اتهام را به کار ببرم درمورد همه کارخانه
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 های تولید کود چقدر بوده است؟ ارخانهک

 های تولید کود دولتی هستند یا رقابتی؟ کارخانه

. باید ببینیم کود وارداتی کیفیت خوب داشته یا نه. بعضی کودها وارداتی هستند. االن بخش خصوصی وارد بخش تولید کود شده

معاونت زراعت . کردن کود اقدام کرده ورزی برای باکیفیتکنند؛ کمااینکه وزارت جهاد کشا مؤسسات استاندارد این را تأیید نمی

. های تولید کود آلی و شیمیایی زیر بوته آزمایش این مؤسسه هستند االن بسیاری از کارخانه. وزارت جهاد کشاورزی هم اقدام کرده

و یک فرموالسیون درست در اختیار های نظارتی اعمال شده و امیدواریم این اتهام از روی تولیدکننده کشاورز برداشته شود  سیاست

مان را باال  وری ای باشیم که بهره باید تولیدکننده. کاری را با فالن کیفیت کود به عمل بیاورید ما قرار دهند و بگویند زمین برنج

 .مافزوده کنی ها را باال ببریم که بتوانیم هزینه سربار را کاهش داده و تولید ارزش پس باید کیفیت زمین. ببریم

 آیا استفاده از آب فاضالب برای محصوالت کشاورزی صحت دارد؟

توانیم حکم کلی دهیم  البته نمی. بله، در گذشته این کار صورت گرفته و وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی جلوی این کار را گرفتند

ای سالم در دستور کار وزارت بهداشت ممکن است در جاهایی استفاده شود اما سیاست تولید غذ. گیرد که این کار دیگر صورت نمی

ای باشد که این موقعیت  گونه و دولت است و وزارت جهاد کشاورزی روی این مسئله حساس است و امیدواریم سیاست نظارتی به

 .حفظ شود

 بحث واکس میوه به کجا رسید؟

کنترل مؤسسه  مبادی ورودی این واکس تحتشد که از کشورهای اروپایی وارد شده بود و چون  هایی استفاده می در گذشته واکس

کند  ها را دفرمه می دیدیم که واکس وارداتی میوه اما می. توانست موردتأیید قرار بگیرد استاندارد نبود، صحت و سقم آن نمی

به . واکس ممکن بود اثرات شیمیایی داشته باشد. هایی که از چین آمده بود اثرات سوئی در شکل محصول داشت مخصوصا واکس

البته من در . اش از ترکیبات خوراکی است این خاطر تولیدکنندگان داخل واکسی را تعریف کردند که خوراکی است و مواد اولیه

 .گو باشند توانم مرکزی را به شما معرفی کنم که پاسخ گویی نیستم و می جایگاه پاسخ

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 تولیدات باغی
 ایسنا - 106۱خرداد  0یکشنبه 

  شمالی به روسیه و پاکستان صادرات انگور خراسان

های استان به کشورهایی همچون  تنی انگور از تاکستان 1177شمالی از صادرات  معاون تولید بهبود گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان

 .ه و پاکستان طی سال جاری خبر دادروسی

شمالی، با اشاره به اینکه این استان  ، منطقه خراسان(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران مجید تشکری در گفت

 .طی سال گذشته نیز همین مقدار انگور به این دو کشور صادر شد: های تولید انگور در کشور است، افزود یکی از قطب

هزار تن انواع انگور از  407شود طی سال جاری  پیش بینی می: هزار هکتار است، افزود49های استان  با اشاره به اینکه مساحت تاکستانوی 

خشکسالی موجب کاهش عملکرد باغات . های استان جمع آوری شد تن انگور از تاکستان401طی سال گذشته . های استان برداشت شود باغ

 .استان شده است

در سال گذشته قرار بر این بود تا انگور با قیمت : ری با بیان اینکه فروش انگور یکی از مهمترین مشکالت باغداران استان است، تصریح کردتشک

 . تومان به صورت تضمینی خریداری شود اما قیمت خرید آنقدر پایین بود که حتی کشاورزان رغبتی برای فروش نداشتند 1777هر کیلوگرم 

 .جاری درصدد هستیم تا قیمت خرید تضمینی را افزایش دهیمرای سال 

های بسته بندی و تولید کشمش را  ها از دیگر اقدامات در دست اجرا است و درصدد هستیم تا شرکت تشکیل و تقویت تشکل: وی توضیح داد

 .در استان فعال کنیم

 .های فنی و بهداشتی کشمش در استان خبر داد گاهاندازی بار شمالی همچنین از راه معاون سازمان جهاد کشاورزی خراسان

http://www.isna.ir/fa/news/61707074970 
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 تولیدات باغی
 ایسنا - 106۱خرداد  7پنجشنبه 

 رسیدگی به مشکالت سرمازدگی باغات گردو

مشکالت سرمازدگی باغات گردو باید در ستاد حوادث استان جمع آوری، مورد بررسی قرار گرفته و به وزارت کشور  :وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .فرستاده شود تا تصمیم گیری و تامین اعتبار گردد

ت باغات پرداخته به گزارش خبرنگار ایسنا در منطقه کویر، محمود حجتی در بازدید از باغات گردوی شهرستان رابر به بررسی مسائل و مشکال

متاسفانه به علت دو مشکل، سطح وسیعی از باغات گردوی رابر دچار خسارت شده که یکی آفت کرم خراط است و به علت : و اظهار کرد

 .های به وجود آمده، تغذیه درختان ضعیف شده و آفت طغیان کرده است های اخیر و تنش خشکسالی

در بهمن و اسفند سال گذشته هوا گرم و باغات بیدار شدند که با سردی هوا در : ی باغات است، افزودوی با اشاره به اینکه مشکل دیگر سرمازدگ

 .فروردین، دچار سرمازدگی شدند

امیدواریم بتوانیم توسط موسسات تحقیقاتی و با مشارکت مردم مشکل آفت کرم خراط را حل کنیم و مشکالت سرمازدگی : حجتی تصریح کد

ستاد حوادث استان جمع آوری، مورد بررسی قرار گرفته و به وزارت کشور فرستاده شود تا تصمیم گیری و تامین اعتبار  باغات گردو باید در

 .گردد

از اولویت های ما در بخش کشاورزی، : وزیر جهاد کشاورزی همچنین در جریان سفر به شهرستان های بافت و رابر در استان کرمان اظهار کرد

 .درصد صرفه جویی می شود 61کشت های گلخانه ای به ویژه خیار است که هشت درصد مصرف آب دارد و  پرورش ماهی در قفس و

باید امروز با دانش و ابزارهای موجود، : وی با بیان اینکه کشت متراکم و تعریف و تقویت منابع محدود خطوط اعتباری را دنبال می کنیم، افزود

رتخانه منابع خطوط اعتباری در ارتباط با پروژه های نیمه تمام و سرمایه در گردش را به بانک مرکزی از منابع بهینه استفاده کنیم و در وزا

 .اعالم کرده ایم تا تامین اعتبار شود اما گاهی اوقات نرخ تسهیالت سرمایه در گردش باالست و واحدها تمایلی به استفاده از آن ندارند

میلیارد تومان است را برای اولویت ها اختصاص می  4177رودی صندوق توسعه که در سال جاری درصد و 47: وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد

 .دهیم

استان کرمان قدر آب را به خوبی می داند و باید محصوالتی را کشت کنیم که بازدهی بیشتری داشته باشند و استان کرمان : وی در ادامه گفت

 .کرده که مزیت اقتصادی دارددر این زمینه پیشرو است و کشت هایی انتخاب 

هزار هکتار از باغات در  1. کرمان اولین استانی است که از آخرین روش آبیاری مدرن یعنی آّبیاری زیرسطحی استفاده کرده: حجتی تصریح کرد

 .درصد بیش از سایر روش ها کاهش مصرف آب را دارد 47سیرجان به این سیستم مجهز شده اند و این روش 

 .درصد منابع سیستم های آبیاری تحت فشار بالعوض است 01از اجرای این روش ها پشتیبانی می کنیم و تا : دوی بیان کر

http://www.isna.ir/fa/news/61707071076 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 

 آیانا 1060خرداد  40, دوشنبه

 متن کامل + 9313های صنعتی کشور در سال  شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداری
های صنعتی کشور را اعالم کرد  مرکز آمار ایران، تغییرات قیمت مرغ، تخم مرغ و همچنین کود از محصوالت مرغداری

 .، در مابقی فصول افزایشی بوده است13که طی آن، قیمت مرغ به جز پاییز سال 

های  ی ، مرکز آمار ایران نتایج تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت مرغدار(ایانا)ش خبرگزاری کشاورزی ایرانبه گزار

 .را اعالم کرد( 4067= 477)با سال پایه  4060صنعتی کشور سال 

صد نسبت به در 6.40رسید که  110.11به عدد  4060های صنعتی کشور در سال  شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداری

 .سال قبل افزایش داشت

همچنین شاخص . افزایش شاخص مرغداری های صنعتی در فصول مختلف نسبت به فصول مشابه سال قبل روند نزولی داشته است

 .درصدی روبرو شده است 0.99در فصل پاییز نسبت به فصل مشابه سال قبل با کاهش 

و پایین ترین  171.10رین عدد شاخص کل متعلق به استان سمنان و برابر در میان استان های مختلف کشور باالت 4060در سال 

در سال مورد گزارش بیشترین نرخ تورم را استان چهارمحال و . بوده است 406.01عدد شاخص مربوط به استان ایالم و برابر 

 .اشته استدرصد د -0.11درصد و کمترین میزان تورم مربوط به استان کرمانشاه با  17.10بختیاری با 

 های اصلی گروه

 مرغ

این در حالی . درصد افزایش یافته است 9.10واحد رسیده که در مقایسه با سال قبل  117.11شاخص گروه مرغ به  4060در سال 

 4060شاخص گروه مرغ در تمام فصول سال . درصد همراه بوده است 01.0است که شاخص مذکور در سال قبل با رشدی معادل 

درصد  19.00این افزایش در فصل بهار با (. درصدی 40.60فصل پاییز با کاهش . )پایین با افزایش روبرو بوده استبه جز فصل 

 .بیش از سایر فصول بوده است

 تخم مرغ

از افزایش کمتری برخوردار گردید  4060درصد افزایش یافته بود، در سال  00.01، 4061شاخص بهای گروه تخم مرغ که در سال 

این افزایش . نسبت به سال قبل با افزایش روبرو بوده است 4060شاخص گروه مرغ در تمام فصول سال . درصد رسید 44.91و به 

 .درصد کمترین افزایش را در بین فصول داشته اند 1.61درصد بیشترین و در فصل پاییز با  11.70در فصل بهار با 

 کود

درصد افزایش یافته، این در حالی است  471.11در مقایسه با سال قبل  واحد رسیده که 906.44شاخص کود به  4060در سال 

با  4060شاخص کود در تمام فصول سال . درصد همراه بوده است 440.10که شاخص مذکور در سال قبل با رشدی معادل 

درصد کمترین افزایش  61.11درصد بیشترین و در فصل بهار با  411.14این افزایش در فصل زمستان با . افزایش روبرو بوده است

 .را در بین فصول داشته اند

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11011-4.html 
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 تولیدات دام و طیور
 - 60/40/40فارس

 های صنعتی کشور درصدی شاخص قیمت تولیدکننده مرغداری 1افزایش 
به  9313های صنعتی کشور در سال  بر اساس اعالم مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداری

 .درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت 1.90رسید که  000.01عدد 

های صنعتی کشور در سال  ، شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداریمرکز آمار ایرانبه نقل از  رگزاری فارسخببه گزارش 

های صنعتی در فصول  شاخص مرغداریافزایش . درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت 6.40رسید که  110.11به عدد  4060

 .مختلف نسبت به فصول مشابه سال قبل روند نزولی داشته است

 .رو شده است درصدی روبه 0.99همچنین شاخص در فصل پاییز نسبت به فصل مشابه سال قبل با کاهش 

ترین  و پایین 171.10و برابر های مختلف کشور باالترین عدد شاخص کل متعلق به استان سمنان  در میان استان 4060در سال 

در سال مورد گزارش بیشترین نرخ تورم را استان چهارمحال و . بوده است 406.01عدد شاخص مربوط به استان ایالم و برابر 

 .درصد داشته است 0.11درصد و کمترین میزان تورم مربوط به استان کرمانشاه با منفی  17.10بختیاری با 

 مرغ -4

درصد افزایش یافته است این در حالی  9.10واحد رسیده که در مقایسه با سال قبل  117.11گروه مرغ به  شاخص 4060در سال 

 4060شاخص گروه مرغ در تمام فصول سال . درصد همراه بوده است 01.0است که شاخص مذکور در سال قبل با رشدی معادل 

درصد بیش  19.00این افزایش در فصل بهار با ( درصدی 40.60کاهش فصل پاییز با )رو بوده است  به جز فصل پاییز با افزایش روبه

 .از سایر فصول بوده است

 تخم مرغ -1

از افزایش کمترین برخوردار گردید  4060در سال . درصد افزایش یافته بود 00.01، 4061مرغ که در سال  بهای گروه تخم  شاخص

این افزایش . رو بوده است نسبت به سال قبل با افزایش روبه 4060سال شاخص گروه مرغ در تمام فصول . درصد رسید 44.91و به 

 .اند درصد کمترین افزایش را در بین فصول داشته 1.61درصد بیشترین و در فصل پاییز با  11.0در فصل بهار با 

 کود -0

ته است، این در حالی است درصد افزایش یاف 471.11واحد رسیده که در مقایسه با سال  906.44شاخص کود به  4060در سال 

با افزایش  4060درصد همراه بوده است شاخص کود در تمام فصول سال  440.10که شاخص مذکور در سال قبل با رشدی معادل 

درصد کمترین افزایش را در  61.11درصد بیشترین و در فصل بهار با  411.14این افزایش در فصل زمستان با . رو بوده است روبه

 .اند شتهبین فصول دا

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40617070774440 
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 تولیدات دام و طیور
 - 60/40/49فارس

علوفه جمعیت دام سبک کشور با ظرفیت تامین / 14هزار راس دام سبک از ابتدای سال  904صادرات 

 تناسب ندارد
هزار راس دام سبک از کشور  904جاری تاکنون بیش از  از ابتدای سال: معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام گفت

 .صادر شده است

های سراسر کشور که در  از مشهد، حسین رکنی ظهر امروز در همایش مدیران امور عشایر شهرستان خبرگزاری فارسبه گزارش 

های صورت گرفته صادرات دام سبک از کشور آزاد شد و  از خرداد ماه سال گذشته و به دنبال پیگیری: مشهد برگزار شد، اظهار کرد

 .ز کشور صادر شدهزار راس دام سبک ا 977در این راستا تا پایان سال گذشته 

صادرات دام سبک عالوه بر اینکه منبعی برای ورود ارز به کشور است شرایط بازار داخل در بخش گوشت قرمز را بهبود : وی افزود

 .بخشد می

 17میلیون راس جمعیت گوسفند و  17تا  11حدود : رکنی با بیان اینکه جمعیت دام سبک کشور بسیار زیاد است، بیان کرد

 .ای کشور هیچگونه تناسبی ندارد س جمعیت بز در کشور وجود دارد که با ظرفیت تامین علوفهمیلیون را

میلیارد تومان تسهیالت در اختیار عشایر  177سال گذشته و با مصوبه مجلس شورای اسالمی مقرر شد حدود : وی خاطرنشان کرد

 .میلیارد تومان آن محقق شد 417قرار گیرد که حدود 

دکشاورزی در امور دام با تاکید بر اینکه باید شرایط مناسب برای کاهش جمعیت دام سبک کشور و جایگزین شدن معاون وزیر جها

شود که در سال گذشته  هزار تن گوشت قرمز به کشور وارد می 417های گذشته ساالنه  در سال: های جدید فراهم شود، افزود دام

 .در سال جاری نیز این رقم کاهش بیشتری داشته باشدهزار تن کاهش یافت و امیدواریم  97این رقم به 

کیلوگرم  19کیلوگرم است اما در ایران این رقم  41میانگین متوسط مصرف جهانی گوشت مرغ ساالنه برای هر نفر : وی اضافه کرد

 .است

واردات گوشت مرغ سفید تا چند سال گذشته ما : هزار تن گوشت مرغ از کشور خبر داد و تاکید کرد 07وی از صادرات ساالنه 

 .داشتیم اما امروز نه تنها وارد کننده نیستیم بلکه صادرکننده هم هستیم

هایی که در کشور ما وجود دارد استفاده کنیم بدون شک قادر خواهیم بود نیاز کشور را به  اگر از امکانات و زمینه: وی ادامه داد

 .اردات گوشت به کشور شویمصورت کامل در بخش گوشت قرمز پوشش داده و مانع از و

های دامی و غالت را در داخل کشور تولید کنیم نباید چشم به بیرون  توانیم مواد اولیه نهاده رکنی در پایان ابراز کرد تا زمانی که می

 .کشور داشته باشیم و ما هم تمام تالشمان بر این است تا کشاورزان هیچگونه ضرری نبینند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40617079777999 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - 106۱خرداد  48: تاریخ

 هزار دام در کشور 913پرواربندی 

 .هزار بره و بزغاله در کشور پروار خواهند شد 017امسال : عشایری کشور گفتمعاون زیربنایی و توسعه سازمان امور 

های سراسر  ، میر ولی صفرزاده امروز در حاشیه گردهمایی مدیران عشایر شهرستان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

هزار دام پروار  017استان کشور آغاز شده است و پیش بینی می شود  9ی با عشایرپروار بندی در با هماهنگ: کشور در مشهد افزود

 .شوند

ساله است و طبق برنامه ریزی ها ساالنه باید یک میلیون از دام های عشایر سراسر کشور پروار و  1طرح پروار کردن دام : او افزود

 .راهی بازار شوند

هزار تن گوشت قرمز به میزان تولیدی کشور است  6های عشایر افزوده شدن   ساله پروار کردن دام 1افق طرح : صفرزاده ادامه داد

 .شود هزار تن گوشت می  07که سبب خودکفایی و حتی مازاد ماندن 

را در درصد از مراتع کشور  00هزار متر مربع زمین کشاورزی و  017میلیون دام،  11عشایر : معاون سازمان امور عشایری افزود

 .دست دارند

ای است  های بالقوه  های عشایری دارای ظرفیت   تعاونی : نماینده ولی فقیه در سازمان امور عشایر کشور نیز در این گردهمایی گفت

 .که باید با تالش مسئوالن و خود مردم به بالفعل تبدیل شود

 .بلکه مردمان غیور عشایر نیز باید به پای کار بیایند پیشرفت عشایر فقط به مسئوالن بستگی ندارد: حجت االسالم کاشی افزود

های مسئوالن و عشایر کم نیست بلکه تنها چیزی که در کنار این علم بسیار الزم است عزم، اراده و عمل   دانستنی: او ادامه داد

 .است

ه به تالش مردم در کنار تحقق مدیریت جهادی وابست: کاشی مشارکت مردم را در تحقق مدیریت جهادی الزم دانست و گفت

 .تواند بسیار موثر باشد مسئوالن است و این مشارکت مردم است که می

http://www.yjc.ir/fa/news/1141000 
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 تولیدات دام وطیور 
 خبرنگاران جوان - 106۱خرداد  47: تاریخ

 تولید جوجه یک روزه مرغ اجداد گوشتراه اندازی واحد 

 .نخستین واحد تولید جوجه یک روزه مرغ اجداد گوشتی در ساوجبالغ به بهره برداری رسید

عنوان نهمین واحد این واحد تولیدی به : ، معاون سالمت دامپزشکی استان البرز گفتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

میلیارد ریال هزینه فعالیت خود را در شهرستان ساوجبالغ تحت نظارت  07هزار قطعه و با ییش از  01در سراسر کشور با ظرفیت 

 .دامپزشکی آغاز کرد

می شود و در با شروع فعالیت این واحد بخشی از نیاز جوجه های مادر گوشتی در استان البرز و سایر استانها تامین : جمالی افزود

 .زنجیره تولید نقش بسزایی خواهد داشت

 .میلیون قطعه جوجه یکروزه گوشتی در استان البرز تولید شده است 46همچنین از ابتدای امسال 

این تعداد جوجه در هفت واحد : رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم دامپزشکی البرز افزود

 .رخانجات جوجه کشی استان تولید و به واحدهای مرغداری پرورش طیورگوشتی کشور منتقل شده استفعال کا

از واحدهای مورد نظر به صورت دوره : شهریاری با اشاره به اینکه واحدهای جوجه کشی تحت نظارت دامپزشکی استان است، گفت

 .دامپزشکی البرز ارائه می شودای نمونه برداری و برای کنترل سالمت به آزمایشگاه مرکزی 

http://www.yjc.ir/fa/news/1141110 
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 تولیدات دام و طیور 
 آیانا 1060خرداد  49, چهارشنبه

 خودداری بانک سپه از پرداخت تسهیالت / تنی قرقاول، کبک و بلدرچین 00صادرات 
تن گوشت بلدرچین و یک تن گوشت قرقاول به کشورهای عراق،  03در حالی که ساالنه هفت تن گوشت کبک، 

رزی صورت گذاران فعال در بخش کشاو شود، حمایت مستقیمی از سرمایه افغانستان، ارمنستان و آذربایجان صادر می

 .گیرد نمی

با اعالم این خبر ( ایانا)مدیرعامل مجتمع پرورش کبک، قرقاول و بلدرچین امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

تن گوشت بلدرچین و یک تن گوشت قرقاول به به کشورهای عراق، افغانستان، ارمنستان و  17ساالنه هفت تن گوشت کبک، : گفت

تواند زمینه صدور گوشت سایر پرندگان و طیور را  کند و می شود که ارزش افزوده قابل توجهی متوجه کشور می صادر میآذربایجان 

 .فراهم کند

دالر در بازارهای صادراتی  17دالر، بلدرچین شش دالر و قرقاول  41هر کیلوگرم گوشت کبک به قیمت : ابوالفضل هنزائی افزود

 .هزار دالر درآمد ارزی دارد 100شوند که رقمی حدود  عرضه می

 ها برای پرداخت تسهیالت اندازی بانک سنگ

میلیون تومان تسهیالت دولتی  077در حالی که این مجتمع با شش میلیارد تومان آورده بخش خصوصی و : وی خاطرنشان کرد

های سیستم بانکی با حداقل ظرفیت، به  تعلت عدم حمای تن انواع گوشت را دارد، به 477اندازی شده و امکان صادرات بیش از  راه

 .دهد فعالیت خود ادامه می

در حالی که در گذشته میزان صادرات این مجتمع سه برابر میزان فعلی بود و به کشورهایی نظیر عربستان، قطر و : هنزائی ادامه داد

 .و صادرات پیدا نشد های سیستم بانکی و امکان توسعه پرورش اندازی شد، به علت سنگ لبنان نیز صادر می

ها نظیر بانک  گذاران بخش کشاورزی دارد، اما سایر بانک هرچند بانک کشاورزی توجه بیشتری به فعاالن و سرمایه: وی تصریح کرد

 .کند سپه از پرداخت تسهیالت به فعاالن حوزه کشاورزی خودداری می

 شود هایی که در بخش کشاورزی دیده نمی سرمایه

های کشاورزی در  در حالی که فضای اقتصادی الزم برای فعالیت: پرورش کبک، قرقاول و بلدرچین یادآور شدمدیرعامل مجتمع 

علت  کند، به بخش تولید فراهم است و بخش خصوصی با اتکا به سرمایه و آورده خود و دانش فنی، اقدام به فعالیت کشاورزی می

 .شود ء اقتصادی پیدا نمیگرفته، عمالً امکان رشد و ارتقا های صورت توجهی بی

گذاری در بخش کشاورزی زیر پنج  گیرد که سرمایه در حالی از فعاالن بخش کشاورزی حمایت الزم صورت نمی: هنزائی تأکید کرد

 .گذاری وجود ندارد ای جز تزریق نقدینگی و افزایش سرمایه درصد برآورد شده و برای توسعه بخش کشاورزی چاره

گذاران رقبتی برای افزایش فعالیت در این حوزه  مایت قابلی از فعاالن حوزه تولید فراهم نشود، سرمایهاگر ح: وی اظهار داشت

تواند ارزش افزوده و ضریب  کنند که می های اقتصادی هزینه می نداشته و با توجه به ریسک سرمایه، آورده خود را در سایر بخش

 ./اشداطمینان بیشتری برای بازگشت سرمایه آنها داشته ب

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11016-4.html 
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 تولیدات دام و طیور 

  فودپرس 4061خرداد ماه  0یک شنبه 

 <دامداری زجرآور شد کشاورزی/ دامداران کشور در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند 
سلطانی رئیس اتحادیه .افزایش قیمت نهاده های دامی به عنوان یکی از علل اصلی ورشکستگی دامداری های کشور اعالم شد

با افزایش قیمت نهاده های دامی دامدار ما مجبور است گاوهای خود را : دامداران در باره خطر ورشکستگی دامداران کشور گفت

این شرایط به حدی سخت شده که بسیاری از دامداران در فکر تغییر کاربری : وی افزود.دهدبفروشد تا بتواند خرج بقیه گاوها را ب

ما متولی نداریم و با افزایش قیمت نهاده های : سیروس روستا دامدار استان فارس هم در این باره گفت.فضای دامداری خود هستند

درصدی در کنار افزایش قیمت  49تورم : وی افزود.ه کار نداریمدامی فلج شده ایم و کار ما رو به افت و کاهش است و دیگر انگیز

سیداحمد .حامل های انرژی و نهاده های دامی و از طرف دیگر کاهش قیمت شیر باعث شده کار دامداری خفت بار و زجرآور شود

تومان و  4717به  077از تومان، یونجه  117به  407از پارسال تاکنون قیمت ذرت از : مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت

با این شرایط صنعت گاوداری در آستانه ورشکستگی است و اصطالحاً زانو : وی افزود.تومان رسیده است 077به  107کاه و کلش از 

در سال گذشته : محمدرضا مالصالحی رئیس مرکز تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی در پاسخ به این انتقادات گفت.زده است

افزایش یافت و متناسب با آن باید قیمت شیرخام هم افزایش می یافت که مصوبه دولت برای خرید شیر خام به مبلغ  قیمت علوفه

اما خرید بر مبنای قیمت مصوب دولت از : وی افزود.تومان بر همین اساس بود تا این افزایش هزینه را پوشش دهد 117هزار و 

مالصالحی با بیان اینکه قیمت ذرت، سویا و جو در دو سه ماهه اخیر کاهش .متضرر شدتغییر کارخانه های شیر انجام نشد و دامدار 

اما : وی افزود.تومان در هر کیلو کاهش قیمت داشته ایم 417تا  477در برخی از این اقالم بیش از : چشمگیری داشته است، گفت

زیرا دامدار ما باید علوفه خود را در زمان برداشت در درباره افزایش قیمت یونجه، ذرت و کاه و کلش هنوز برای قضاوت زود است 

  .فصل قبل خریداری کرده باشد و هم اینک از این محصول خریداری شده در انبار استفاده کند

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 تولیدات دام و طیور 
 ایسنا - 106۱خرداد  0یکشنبه 

  تومان 103آغاز خرید تضمینی جو به قیمت کیلویی 

  کشاورزی و دامپروری -اقتصادی  : سرویس
تومان تصویب شده از طریق وزارت جهاد کشاورزی برای اجرا به شرکت  617قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم جو که در هیات دولت 

  .پشتیبانی امور دام کشور ابالغ شد

گزارش ایسنا،، خرید تضمینی محصوالت کشاورزی به منظور حمایت از تولید محصوالت اساسی کشاورزی، ایجاد تعادل در نظام تولید، به 

  .جلوگیری از ضایعات محصوالت کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان است

 رزان در صورت تمایل به فروش محصول خود، تومان از هفته گذشته آغاز شده و کشاو 617بر این اساس خرید جو تولید داخل به قیمت 

 .ترین مرکز خرید تعیین شده در سراسر کشور مراجعه کنند نامه از ادارات جهاد کشاورزی شهرستان به نزدیک توانند پس از دریافت معرفی ی

http://www.isna.ir/fa/news/61707074001 
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 تولیدات دام و طیور 

 ایسنا - 106۱خرداد  7پنجشنبه 

 میلیارد تومانی صنعت طیور کشور در سال گذشته 433ضرر 

میلیارد تومان  177دولت سال گذشته : دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه کشور از وضعیت نامساعد جوجه یک روزه خبر داد و گفت

 .زیان متحمل شده است در صنعت طیور

روزه مازندران در شهرستان آمل با اشاره به  اندیشی صنعت مرغ و جوجه یک یگانه در نشست هم  به گزارش ایسنا در مازندران، حسن مهربانی

غ هم در شرکت هزار تن مر 69از سوی دیگر : هزار تن مرغ از کشور به دیگر کشورها بودیم، بیان کرد 10شاهد صادرات  4060اینکه در سال 

 .پشتیبانی وزارت جهاد ذخیر ماند

شود که با توجه به  در ایران بیش از دو میلیون تن مرغ آماده طبخ تولید می: دالر بیان کرد و ادامه داد 1وی ارزش دالری مرغ کشورمان را 

 .دهیمتوانیم بخشی از صادرات به کشورهای دیگر را به خود اختصاص  های موجود می پتانسیل و ظرفیت

فروشی به تنهایی سود زیادی ندارد و  کشی و جوجه جوجه: این مسئول با بیان اینکه بازده سرمایه در طیور به شدت کاهش یافته است، گفت

 .نباید انتظار داشته باشیم این بخش به تنهایی سودده باشد

شود، تصریح  میلیون قطعه جوجه یک روزه در کشور تولید می 49کنندگان جوجه یک روزه کشور با اعالم اینکه ساالنه  دبیر انجمن صنفی تولید

 .درصد نیاز کشور است17میلیون قطعه است که این میزان بیش از  44نیاز کشور به جوجه یک روزه : کرد

ترین نوسان صنعت اکنون باال هم: زا عنوان کرد و یادآور شد کننده و مشکل وی تولید بیش از نیاز جوجه یک روزه را برای وضعیت کشور نگران

 .دام و طیور کشور در بخش جوجه وجود دارد و شاهد بازار متالطمی را در این بخش هستیم

 177دولت سال گذشته : یابیم که حال این صنعت خوب نیست، افزود روزه و طیور درمی یگانه با اعالم اینکه در بررسی تولید و بازار جوجه یک

 .های گذشته از بخش طیور متضرر شده است داشت و مجموعا دو هزار میلیارد تومان در سالمیلیارد تومان در صنعت طیور زیان 

بینی  با توجه به کاهش قیمت جوجه در سطح کشور پیش: ها هنوز وجود دارد، گفت دهی جوجه یک روزه در استان وی با تاکید بر اینکه زیان

 .شود این روند تا سه ماه آینده ادامه داشته باشد می

را شاهد نباشیم،  4060تر از بازار  روزه موجب شد تا از چند سال قبل تاکنون بازاری متالطم مسئول با بیان اینکه بازار نامساعد جوجه یک این

 .ای اندیشید توان چاره برای عدم ورشکستگی در این صنعت نمی: افزود

 .کنیم تر وارد بازار می محصوالت را ارزان 4007سبت سال اکنون در مقایسه قیمتی مرغ تولیدی به ن هم: مهربانی یگانه اظهار کرد

هزار تن تولید مرغ گرم خرداد ماه در کشور؛ نگرانی برای تهیه مرغ از سوی مردم وجود ندارد،  400وی با اعالم اینکه به دلیل تولید 

 .هزار تن مرغ منجمد توسط شرکت پشیبانی ذخیره شده است 447اکنون حدود  هم: گفت

هزار و  1امروز میزان قیمت مرغ برای خرید از تولیدکنندگان به میزان : ا تاکید با اشاره به وضعیت قیمت مرغ نیز عنوان کردیگانه ب

 .تومان است اما توجه به حجم سنگین مرغ موجود، بعید است افزایش چشمگیر قیمت مرغ را شاهد باشیم 177هزار و  1تا  177

های  با توجه به عدم ورود گله: هزار تن مرغ تولید شود، بیان کرد 401شود در تیر ماه امسال  یبینی م وی با اشاره به اینکه پیش

 .های شهریور، مهر و آبان امسال در تولید داخلی جوجه دچار مشکل شویم رود در ماه اجداد احتمال می

در مقابل قیمت سویا : مرغ دانست و گفت مرغ را بدتر از وضعیت کنندگان جوجه یک روزه کشور وضع تخم دبیر انجمن صنفی تولید

 .و ذرت نسبت به گذشته روند کاهشی داشت

ریزی کل کشور در مازندران انجام  درصد جوجه 11بیش از : وی درباره وضعیت تولید جوجه یک روزه در مازندران نیز بیان کرد

 .ی دارندهای همانند گیالن و آذربایجان غربی در رتبه دوم و سوم جا گیرد و استان می

http://www.isna.ir/fa/news/61707071161 

http://www.isna.ir/fa/news/94030704292
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 (سایر )تولیدات زراعی 

 خبرنگاران جوان - 106۱خرداد  47: تاریخ

 مبارزه با آفت سن غالت در استان اصفهان

 .هکتار از مزارع گندم و جو استان اصفهان با آفت سن مادر مبارزه شده است 699هزارو  17تاکنون در 

هزار هکتار  400بیش از : ، مدیرحفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان گفتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 . فهان زیر پوشش طرح مبارزه با آفت سن غالت قرار گرفته استاز مزارع گندم و جو استان اص

بخشی از این هزینه را دولت و بخشی را : میلیون تومان بیان کرد و گفت 177رحیمی هزینه اجرای این طرح را دو میلیاردو 

 . اند کشاورزان تامین کرده

ق گرمسیر استان آغاز شده است و همچنان در مناطق اسفند سال گذشته در مزارع گندم و جو مناط 10این طرح از : وی افزود

 .شودتا اواسط مردادماه پایان یابد مرکزی، غرب و شمال استان ادامه دارد و پیش بینی می

http://www.yjc.ir/fa/news/1141117 
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 تولیدات زراعی

 خبرنگاران جوان - 106۱خرداد  41: تاریخ

 مبارزه بیولوژیک با آفات نباتی در مزارع گلستان

هزار هکتار از مزارع گوجه فرنگی، ذرت، شالی، پنبه و  17در این طرح با آفات : مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی گلستان گفت

 .شود مبارزه می هکتار باغ مرکبات و یکصد هکتار باغ انار به روش بیولوژیک 07سویا و نیز 

میلیون تومان اعتبار از محل یارانه های بخش کشاورزی  617بیش از : ؛ متکی افزود گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 .برای اجرای این طرح اختصاص یافته است

 .حیط زیست و تولید محصول ارگانیک را از مزایای اجرای این طرح دانستوی کاهش هزینه مبارزه با آفات ، کاهش آلودگی م

کشاورزان می توانند برای استفاده از این روش به مراکز . درصد هزینه مبارزه را دولت پرداخت می کند 97: متکی افزود 

 .گیاهپزشکی مراجعه کنند

 .میلیون تن محصول در این استان تولید می شود 0از  هزار هکتار زمین کشاورزی و باغی دارد و ساالنه بیش 917گلستان 

http://www.yjc.ir/fa/news/1170001 
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 تولیدات زراعی

 آیانا 1060خرداد  40, دوشنبه

 بینی تولید سه میلیون تن جو در کشور  پیش
شود که حدود سه میلیون تن محصول جو تولید  بینی می هزار هکتار پیش 133میلیون و  در سال جاری از سطح یک

 .شود

با اعالم این ( ایانا)مدیرکل غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های  هزار هکتار رسیده است که نسبت به سال 977ون و در سال جاری سطح زیر کشت محصول جو به حدود یک میلی: خبر گفت

 .رو است گذشته اندکی با کاهش روبه

تومان از سوی شرکت پشتیبانی امور دام و با همکاری  617خرید تضمینی این محصول از قرار هر کیلوگرم : کاوه خاکسار افزود

 .اتحادیه تعاونی روستایی کشور آغاز شده است

 .شود که حدود سه میلیون تن جو در کشور تولید شود بینی می اساس سطح کشت موجود، پیشبر : وی خاطرنشان کرد

خرید تضمینی محصوالت کشاورزی تنها : خاکسار با اعالم اینکه وزارت جهاد کشاورزی اعتقادی به خرید تضمینی ندارد، ادامه داد

های نازل  ها ماحصل تولید کشاورزان را با قیمت ان و داللای که اجازه ندهیم سودجوی گونه در راستای پایداری تولید بوده، به

 .خریداری کنند

خرید تضمینی مبنایی است که بتوانیم جلوی کاهش قیمت را بگیریم و در این راستا وزارت جهاد کشاورزی با : وی تصریح کرد

 .ها را کوتاه کند کند تا دست واسطه تأیید قیمت تضمینی تالش می

 جو نسبت به سال گذشته افزایش قیمت تضمینی

ای که دارند، نسبت به خرید توافقی  کشاورزان بر اساس تجربه: مدیرکل غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد

 .کنند و در این راستا اگر خریداری برای محصوالت فوق پیدا نشد، خرید تضمینی وجود دارد یا بازاریابی محصول خود تالش می

قیمت تضمینی محصول جو در مقایسه با سال گذشته اندکی افزایش داشته است و مشکل خاصی از لحاظ : تأکید کردخاکسار 

 .قیمت نداریم

صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شده و همچنان  هزار تن جو به 47بر اساس آمار، تا هفته گذشته حدود : وی اظهار داشت

 ./برداشت این محصول ادامه دارد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11001-4.html 
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 تولیدات زراعی
 خبرنگاران جوان - 106۱خرداد  4۱: تاریخ

 کشت شیرین بیان در زمین های بیابانی استان اصفهان

 .اصفهان امسال زیر کشت گیاه دارویی شیرین بیان رفتهکتار از زمین های بیابانی استان 117بیش از 

تن گیاه 1یک تا :مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان اصفهان پیش بینی کرد  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران،به گزارش 

 .شیرین بیان در هر هکتار از این مزارع برداشت شود 

شاملی با بیان اینکه شهرستان های نایین ،خور و بیابانک، آران و بیدگل، کاشان ، شهرضا و نطنز رویشگاه این گیاه دارویی است 

 .شیرین بیان با نام محلی میجو ازگونه های بومی رویشگاه ایرانی است که در استان های مرکزی یافت می شود: گفت

 .زدیم زارهای استان اصفهان آماده کشت این گیاه دارویی استهزار هکتار ا 07هم اکنون : وی افزود

 . گیاه دارویی شیرین بیان در درمان سرفه،ورم معده ،موخوره دفع اسپاسمهای عضالنی وتقویت چشم موثر است

http://www.yjc.ir/fa/news/1144011 
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 تولیدات زراعی
 ایسنا - 106۱خرداد  ۱دوشنبه 

 صادرات پیاز بندرلنگه به امارات

فارس از جمله  محصول برداشت شده پیاز در شهرستان عالوه بر مصرف داخل به کشورهای حاشیه خلیج: مدیر جهاد کشاورزی بندرلنگه گفت

 .شود امارات متحده عربی صادر می

، منطقه خلیج فارس، از برداشت محصول پیاز در شهرستان خبر داد و (ایسنا)خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایرانوگو با  محمد پورعلی در گفت

تن پیاز تا  0777شود حدود  هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان بندرلنگه آغاز شده و پیش بینی می477عملیات برداشت پیاز از : اظهار کرد

 .پایان خرداد برداشت شود

های آموزشی و نظارت فنی بر مراحل کاشت، داشت، برداشت و اجرای عملیات آبیاری تحت فشار، تولید  به دلیل برگزاری کالس: وی افزود

 .درصد افزایش یافته است47امسال نسبت به سال گذشته 

گذشته برداشت شده است، پورعلی با بیان اینکه بخشی از محصول کشت شده به صورت پیازچه به همراه سبزیجات برگی در آذر سال 

قیمت هر کیلوگرم پیاز با رقم محلی . شود عمده کشت پیاز در روستاهای شناس، گزیر، چاه مسلم، پدل و لمزان انجام می: خاطرنشان کرد

 .تومان است 0177

http://www.isna.ir/fa/news/61707171441 
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 چای

 - 60/40/42فارس

درصد برداشت برگ چای و مطالبات پرداخت نشده  33کاهش / های شمال رسید خشکسالی به باغ
 چایکاران

در اثر خشکسالی : رئیس اتحادیه چایکاران با بیان اینکه چین اول برگ سبز چای به پایان رسیده، گفت

 .درصدی برداشت مواجه شدیم 33سال گذشته در چین اول با افت 
چین اول برگ سبز چای در باغات : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ایرج هوسمی رئیس اتحادیه چایکاران در گفت

 .بندی از میزان برداشت ندارد شمال کشور به پایان رسیده اما هنوز اتحادیه جمع

خشکسالی سال گذشته به باغات چای آسیب رسانده و در مقایسه با سال زراعی قبل میزان برداشت برگ سبز چای به : ودوی افز

 .دهد درصد کاهش را نشان می 07طور تقریبی حدود 

اگرچه دولت در سال زارعی جاری قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای را افزایش داده و : رئیس اتحادیه چایکاران افزود

 .هایی از چایکاران داشت اما متاسفانه وضعیت آب و هوایی چندان شرایط مساعدی را برای چایکاران فراهم نکرده است یتحما

باغات چای در سال گذشته باعث کاهش تولید برگ سبز چای شده و این   شود هرس هوسمی در پاسخ به این سوال که گفته می

 .ش تولید برگ سبز چای ناشی از خشکسالی سال گذشته بوده استخیر اینطور نیست، کاه: روند طبیعی است، گفت

توان اظهار نظر کرد چرا که بستگی به میزان بارندگی  های بعدی هنوز نمی در مورد میزان تولید برگ سبز چای در چین: وی افزود

 .و یا خشکی هوا دارد

هنوز مطالبات چایکاران : کشور چایکار هستند، اظهار داشتهزار خانوار در شمال  97رئیس اتحادیه چایکاران با بیان اینکه حدود 

پرداخت نشده زیرا چین اول برگ سبز چای حدود دو روز است که به پایان رسیده و احتماال پس از انجام کارهای اداری و مالی 

 .شود مطالبات چایکاران پرداخت می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40617071777407 
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 چای
 آیانا 1060خرداد  45, سه شنبه

 سازمان چای در مورد چای سنواتی با اقتدار عمل کند 
شرب صادر چای های سنواتی موجود در انبارها باید در غیر از فصل تولید به عنوان استفاده صنعتی و چای غیر قابل 

 .شود

به نقل از پایگاه اطالع رسانی استانداری گیالن، محمدعلی نجفی استاندار گیالن در ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

وزارت بهداشت، درمان و : جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز با محوریت بررسی چای سنواتی با بیان این مطلب افزود

 .سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی بر این موضوع که چای سنواتی قابل مصرف نیست، نظر صریح دارند آموزش پزشکی و

سازمان چای باید با ظرافت خاص در تمامی مراحل با اقتدار ظاهر و صندوق حمایت از توسعه صنعت چای نیز : استاندار افزود

 .باتوجه به صراحت قانون باید تقویت شود

های سنواتی موجود در انبارها باید در غیر از فصل تولید به عنوان استفاده صنعتی و چای غیر قابل شرب صادر چای : نجفی گفت

 .شود

: وی بر ضرورت نظارت وزارت جهاد کشاورزی، سازمان چای و نیز دستگاه نظامی و اطالعاتی بر صادرات چای تأکید کرد و افزود

 .نگران سالمت مردم کشورهای دیگر نیز هستیمهمانطوری که به سالمت خودمان می اندیشیم 

 .صادرات باید از طریق مرزهای رسمی انجام گیرد و صرفاً از انبار به مرز منتقل شود: استاندار گیالن تصریح کرد

مام با اهت: نماینده عالی دولت در گیالن همچنین به اخذ نظرات کارشناسی واحد در مسیر امحاء چای سنواتی اشاره و یادآور شد

جدی و همدلی و همزبانی همه دستگاه های مرتبط باید چای سنواتی که مثل شمشیری بر سر کشاورز، تولید کننده و صنعت 

 .است برداشته شود

برای بهبود اصالح ساختار چای انواع هرس ها را در باغات چای : وی همچنین بر ضرورت به زراعی باغات چای تأکید کرد و افزود

 ت خوبی حاصل شدپیگیری و توفیقا

رئیس جمهور : استاندار گیالن به آمادگی دولت و وزارت جهاد کشاورزی درخصوص حمایت از صنعت چای اشاره و خاطر نشان کرد

 .در سفر به گیالن به مسائل چای اشراف کامل داشت

یکی از : رفته بود بیان داشتهزار هکتار از اراضی زیر کشت چای از بین  41وی با اشاره به اینکه در سال های گذشته حدود 

هزار هکتار از باغات چای رها شده است که در سال قبل با امیدی که در کشاورزان به وجود  0افتخارات دولت تدبیر و امید احیاء 

 .آمد زیر کشت رفت و موجب ایجاد اشتغال شد

با افزایش کیفیت و رفع موانع : نشان کردوی به موفقیت حاصل شده در عرضه برنج ناب گیالنی در سطح جهانی اشاره و خاطر 

 .چای داخلی هم باید به حدی برسد که عالوه بر فراتر رفتن از سطح جهانی، این محصول توسط مشتریان پیش خرید شود

در این جلسه، محمدعلی طهماسبی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی نیز به تببین برخی از سیاست های اصلی وزارت 

 .د کشاورزی در مورد مسائل پیش روی بخش باغبانی و چای پرداختجها

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11011-4.html 
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 چای 

 ایسنا - 106۱خرداد  ۱دوشنبه 

 حضور سودجویان حول محور چای سنواتی

های  افرادی سودجو حول محور چای سنواتی حضور دارند که باید با استمداد از دستگاه: کشاورزی در امور باغبانی گفتمعاون وزیر جهاد 

 .امنیتی از آسیب زدن به تولید داخلی جلوگیری کرد

ررسی مشکالت چای به گزارش خبرنگار ایسنا در گیالن، محمدعلی طهماسبی در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز با محوریت ب

برای تحقق این مهم به افزایش تولید و : های اصلی وزارت جهاد کشاورزی را ارتقای تراز کشاورزی عنوان و اظهار کرد سنواتی، یکی از سیاست

 .صادرات نیاز است تا وابستگی کاهش یابد

باتوجه به تنوع : ستم گمرک دانست و گفتطهماسبی یکی از مشکالت موجود در کشاورزی را قاچاق محصوالت و واردات خارج از سی

 .تواند وارد شود و باید به منابع تولید داخلی و منابع ملی تکیه کنیم محصوالت و موقعیت اقلیمی در داخل کشور هر کاالیی نمی

 .شناسی جدی درخصوص چای سنواتی تأکید کرد وی بر ضرورت بررسی و آسیب

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی بر : ن نشست گفتمحمدعلی نجفی، استاندار گیالن نیز در ای

 .این موضوع که چای سنواتی قابل مصرف نیست، نظر صریح دارند

راحت سازمان چای باید با ظرافت خاص در تمامی مراحل با اقتدار ظاهر و صندوق حمایت از توسعه صنعت چای نیز باتوجه به ص: وی افزود

 .قانون باید تقویت شود

 .سنواتی موجود در انبارها باید در غیر از فصل تولید به عنوان استفاده صنعتی و چای غیرقابل شرب صادر شود  چای: نجفی گفت

که  انطوریهم: وی بر ضرورت نظارت وزارت جهاد کشاورزی، سازمان چای و نیز دستگاه نظامی و اطالعاتی بر صادرات چای تأکید کرد و افزود

 .اندیشیم نگران سالمت مردم کشورهای دیگر نیز هستیم به سالمت خودمان می

 .صادرات باید از طریق مرزهای رسمی انجام گیرد و صرفا از انبار به مرز منتقل شود: استاندار گیالن تصریح کرد

با اهتمام جدی و : چای سنواتی اشاره کرد و یادآور شدنماینده عالی دولت در گیالن همچنین به اخذ نظرات کارشناسی واحد در مسیر امحای 

 .های مرتبط باید چای سنواتی که مثل شمشیری بر سر کشاورز، تولیدکننده و صنعت است، برداشته شود همدلی و همزبانی همه دستگاه

ها را در باغات چای پیگیری و  انواع هرسبرای بهبود اصالح ساختار چای : زراعی باغات چای تأکید کرد و افزود وی همچنین بر ضرورت به

 .توفیقات خوبی حاصل شد

جمهور در سفر به  رئیس: استاندار گیالن به آمادگی دولت و وزارت جهاد کشاورزی درخصوص حمایت از صنعت چای اشاره و خاطرنشان کرد

هزار هکتار از اراضی زیرکشت چای از بین رفته  41 های گذشته حدود وی با اشاره به اینکه در سال.گیالن به مسائل چای اشراف کامل داشت

هکتار از باغات چای رها شده است که در سال قبل با امیدی که در کشاورزان  0777یکی از افتخارات دولت تدبیر و امید احیای : بود گفت

ها  ته از سوی صدا و سیما و رسانهنجفی بر ضرورت انعکاس تحوالت مثبت صورت گرف.بوجود آمد زیر کشت رفت و موجب ایجاد اشتغال شد

این اقدامات باید در معرض دید مردم قرار بگیرد تا تغییرات را احساس کنند و بدانند که این تحوالت در حد شعار : تأکید کرد و افزود

و رفع موانع چای  با افزایش کیفیت: وی به موفقیت حاصل شده در عرضه برنج ناب گیالنی در سطح جهانی اشاره و خاطرنشان کرد.نیست

در ادامه این جلسه .داخلی هم باید به حدی برسد که عالوه بر فراتر رفتن از سطح جهانی، این محصول توسط مشتریان پیش خرید شود

 تری پیدا کرده است، های دولت تدبیر و امید صنعت چای شرایط مطلوب روزبهان، رئیس سازمان چای کشور نیز با اشاره به اینکه با حمایت

اعالم به موقع و افزایش قیمت تضمینی چای، اجرای به زراعی باغات چای و تشکیل صندوق حمایت از توسعه صنعت چای که منجر به : گفت

 .نفر در این صندوق شده است از اقدامات موثر دولت یازدهم بوده که روحیه نشاط را به این صنعت برگردانده است 177هزار و  11جذب 

ارزش ریالی این مقدار برگ سبز : هزار تن برگ سبز چای از چایکاران خریداری شده است، خاطرنشان کرد 01اینکه تاکنون روزبهان با بیان 

 .درصد چای درجه دو است 17درصد چای درجه یک و  07میلیارد ریال است که حدود  907چای خریداری شده 

http://www.isna.ir/fa/news/61707171140 

http://www.isna.ir/fa/news/94030402413
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 حبوبات 

 - 60/40/49فارس

 فشار دالالن برای واردات میوه به بهانه قاچاق و حبوبات با کمبود مصنوعی
ها  در حالی که تولید میوه و حبوبات در کشور به اندازه کافی وجود دارد، اما برخی دالالن این روزها با تسخیر رسانه

 .میوه از یک طرف و نشان دادن کمبود مصنوعی حبوبات خواهان دریافت مجوز واردات هستندمبنی بر وفور قاچاق 

، در حالی که تولید میوه و حبوبات در کشور به اندازه کافی وجود دارد، اما برخی از خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های قاچاقی در بازار فراوان وجود  دمند که میوه های قاچاقی در بازار مرتب بر این بوق می به بهانه وفور میوه دالالن و وارد کنندگان

شود، لطفا اجازه دهید به صورت  کنند، حال که میوه خارجی به صورت قاچاق وارد کشور می گیری می دارد و پس از آن نتیجه

 !.رسمی وارد کنیم

م در فصل تابستان پرتقال مصری مصرف کنند، یا در حال حاضر گالبی ترکیه و یا انگور شیلی مصرف واقعا چه نیازی است که مرد

 شود؟

رسد، اما مالحظات مهمی دارد و یکی از مهمترین مالحظات این است که ورود  این نکته گرچه از نظر ظاهری درست به نظر می

 .شود عث ورود انواع آفت و بیماری خارجی به کشور میهرگونه میوه یا حبوبات و یا دام ،و طیور و ماهی زنده با

گرچه قرنطینه گیاهی و دامی شرط اول برای ورود موجود زنده اعم از گیاه و یا دام و طیور، مرغ و ماهی است، اما با همه این 

هایی مانند شپشک  ن آفتتواند با خود بیماری و آفت داشته باشد و شاهد آن این است که هم اکنو اوصاف باز هم موجود زنده می

های برنج یا جاروک جادوگر در  کونگو، آنفوالنزای پرندگان و انواع آفت -استرالیایی، سوسک کلورادو، تب خونریزی دهنده کریمه

اند و سالی هزاران لیتر  مرکبات لیموترش و انواع و اقسام آفت و بیماری که در محیط کشاورزی و دامپروری ایران جا خوش کرده

 .رویه رسمی یا غیررسمی در سالهای گذشته است شود، حاصل واردات بی یا درو برای مقابله آن مصرف میسم 

ها و یا حبوبات فورا مجوز واردات داد و فضای کشاورزی ایران را آماده واردات  توان به صرف کمبود مصنوعی برخی از میوه آیا می

 .انواع آفت کرد؟

های ناشی از واردات محصوالت زنده کشاورزی و دامی ساالنه عالوه بر صرف میلیاردها  ت و بیماریدر حال حاضر برای مقابله با آفا

شود و نتیجه آن بروز سرطان  کش و داورهای دامی وارد محیط کشاورزی و دامی ایران می تومان پول مقدار قابل توجهی سم و آفت

 .در برخی مناطق کشاورزی مانند شمال شده است

 .شود مشکالت بیکاری کشاورزان و زیان تولید کننده داخلی را هم باعث میدر کنار این 

کنند تا از ورود آفت و  ای برای جلوگیری از واردات محصوالت زنده دام و یا گیاه اعمال می گیرانه کشورها معموالً قوانین سخت

 .بیماری جلوگیری شود

ها و  شود، نباید مردم به مصرف میوه قتصاد مقاومتی در کشور اجرا میا  نکته قابل توجه دیگر این است که در شرایطی که سیاست

 .خود را بدهند و میوه خارجی وارد کرده و مصرف کنند( آبرو)و عرض ( پول)کاالهای مصرفی خارجی دل خوش کنند و ارز 

 به قول عالمه اقبال الهوری

 آن بپوش و آن بنوش و آن بخور/ آن چه از خاک تو رست ای مرد حر

 یا به قول حافظ 

 خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی/بشنو این نکته که خود را زغم آزاده کنی

http://www.farsnews.com/
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یعنی اگر خداوند صالح دید که در یک سال به دالیلی حجم بارندگی کم شود و فالن میوه کم تولید شد،دیگر الزم نیست به زور 

 .د که این خود نشانه ناشکری استهای رنگارنگ خارجی وارد کنیم تا مردم مصرف کنن پول نفت میوه

به جای این کارها باید از کشاروز داخلی و تولید داخل حمایت شود، از طرفی در صدر اسالم مهاجرین که در شرایط نامساعد 

ادند و د نیاز نشان می خود را از دشمن بی( واژه قرآنی)اقتصادی قرار داشتند، اما به واسطه فرهنگ اسالمی با خود نگهداری و تعفف 

 .کردند با غذایی اندک حتی یک خرما برای دو نفر مقاومت می

 .کنند که واردات انجام شود حال چگونه است اگر چند روز یک نوع میوه کمبود شود، بالفاصله دالالن فشار وارد می

مردم خود را ول با هزینه  ژاپن کشوری با خاک اندک و زمین زلزله خیز و جمعیت بیشتر اما با سیاست خودکفایی برنج غذای اصلی

 .کند بیشتر تولید می

خواهند قدری خود نگهدرای و مقاومت داشته باشند و اگر این فرهنگ اسالمی یعنی قناعت و خودنگهدری و تعفف  آیا مردم نمی

میوه و حبوبات گرفته میلیارد دالر کاالی قاچاق از  07تا  11شود ساالنه بین  رعایت شود، دیگر شاهد این نخواهیم بود که گفته می

به صورت  حتی کارت دعوت به جشن تولد کودکبازی و  ، موبایل ، کامپیوتر، پوشاک، کفش و کیف و اسباب تا لوازم آرایش

 .کند قاچاق وارد کشور اسالمی شده و اتفاقا خریدار هم پیدا می

مت داشته باشند و با حساسیت کاالی وطنی سیاست اقتصاد مقاومتی یعنی این که مردم هم نسبت به مصرف کاالی قاچاق مقاو

 .خود را مصرف کنند

 .های متولی برای برخورد با کاالی قاچاق نیست البته این ناقض وظیفه دستگاه

های متولی و وزارت صنعت معدن و تجارت نباید اجازه واردات کاالهای مشابه داخل و به ویژه با حساسیت  مضاف بر اینکه دستگاه

 .های سخت مانع ورود آفت بیماری شوند میوه، حبوبات و دام و طیور مجوز صادر کند، بلکه با اعمال قرنطینهبیشتر در مورد 

سیاست اقتصاد مقاومتی این است که به جای تکیه بر واردات تکیه بر تولید داخل شود و محصوالت کشاورزی و دامداران ایرانی به 

 .موقع و به قیمت منصفانه خریداری و عرضه شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40617079777149 
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 حبوبات 
 آیانا 1060خرداد  40, دوشنبه

 بینی تولید سه میلیون تن جو در کشور  پیش
شود که حدود سه میلیون تن محصول جو تولید  بینی می هکتار پیشهزار  133در سال جاری از سطح یک میلیون و 

 .شود

با اعالم این ( ایانا)مدیرکل غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های  رسیده است که نسبت به سال هزار هکتار 977در سال جاری سطح زیر کشت محصول جو به حدود یک میلیون و : خبر گفت

 .رو است گذشته اندکی با کاهش روبه

تومان از سوی شرکت پشتیبانی امور دام و با همکاری  617خرید تضمینی این محصول از قرار هر کیلوگرم : کاوه خاکسار افزود

 .اتحادیه تعاونی روستایی کشور آغاز شده است

 .شود که حدود سه میلیون تن جو در کشور تولید شود بینی می پیش بر اساس سطح کشت موجود،: وی خاطرنشان کرد

خرید تضمینی محصوالت کشاورزی تنها : خاکسار با اعالم اینکه وزارت جهاد کشاورزی اعتقادی به خرید تضمینی ندارد، ادامه داد

های نازل  تولید کشاورزان را با قیمتها ماحصل  ای که اجازه ندهیم سودجویان و دالل گونه در راستای پایداری تولید بوده، به

 .خریداری کنند

خرید تضمینی مبنایی است که بتوانیم جلوی کاهش قیمت را بگیریم و در این راستا وزارت جهاد کشاورزی با : وی تصریح کرد

 .ها را کوتاه کند کند تا دست واسطه تأیید قیمت تضمینی تالش می

 تهافزایش قیمت تضمینی جو نسبت به سال گذش

ای که دارند، نسبت به خرید توافقی  کشاورزان بر اساس تجربه: مدیرکل غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد

 .کنند و در این راستا اگر خریداری برای محصوالت فوق پیدا نشد، خرید تضمینی وجود دارد یا بازاریابی محصول خود تالش می

ینی محصول جو در مقایسه با سال گذشته اندکی افزایش داشته است و مشکل خاصی از لحاظ قیمت تضم: خاکسار تأکید کرد

 .قیمت نداریم

صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شده و همچنان  هزار تن جو به 47بر اساس آمار، تا هفته گذشته حدود : وی اظهار داشت

 ./برداشت این محصول ادامه دارد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11001-4.html 
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 حبوبات

 ایسنا - 106۱خرداد  8جمعه 

 طلبان از انبارهای خالی حبوبات سودجویی فرصت

را سودجویی و اضافه خواهی فرصت طلبان  در پی تغییر قیمت برخی حبوبات از جمله عدس، رییس بنکداران مواد غذایی علت این موضوع

ای ندارند شاید دلیل دیگر افزایش قیمت این  البته با توجه به اینکه آخر فصل است و کشاورزان در انبارهای خود ذخیره: عنوان کرد و گفت

 .موضوع باشد

دانند چون اگر  را کاهش عدس کانادایی در بازار میای دلیل افزایش قیمت عدس  عده: وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد محمد آقاطاهر در گفت

عدس کانادایی به کشور وارد نشود تولید داخلی در این زمینه پاسخگو نیست ولی موضوع مهم این است که کاهش کشت عدس در کانادا و 

 .کمبود آن را در بازار نداریم

ای دلیل این افزایش قیمت را افزایش تعرفه واردات عنوان می  عده: گفتوی با بیان اینکه در زمینه تولید عدس هنوز به خودکفایی نرسیدیم، 

 .توان دلیل دیگری برای این افزایش قیمت عنوان کرد کنند که این موضوع نیز صحت ندارد؛ بنابراین به جز سودجویی نمی

 تومان است،  9177ن و با حجم بسیار باال حدود توما 9077آقاطاهر با بیان اینکه در حال حاضر قیمت خرید عدس از بنکداران تقریبا کیلویی 

 .با توجه به اینکه آخر فصل است و کشاورزان در انبارهای خود ذخیره ای ندارند شاید دلیل دیگر افزایش قیمت همین موضوع باشد: ظهار کرد

افزایش قیمت ناچیزی داشتیم و از حدود تیرماه در حبوبات دیگر مثل لوبیا قرمز یا لپه : رییس بنکداران مواد غذایی در عین حال بیان کرد

 .فصل برداشت حبوبات آغاز شده و نخود، عدس و بقیه حبوبات به مرحله برداشت می رسند

داران عرضه  کنند با سود سه درصدی به مغازه زمانی که بنکداران، کاالیی را از کارخانه خریداری می: وی در بخشی از سخنان خود گفت

 .کنند درصدی آن کاال را در بازار مصرف عرضه می 41تا  47داران نیز با سود  ازهفروشند و مغ می

توانند به صورت  داران، مردم نیز می ای که در ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد، عالوه بر مغازه العاده در فروش فوق: آقاطاهر یادآور شد

 .اقالم پرمصرف ماه رمضان توسط بنکداران موادغذایی اجرایی خواهد شد فروشی در مستقیم از بنکداران خرید کنند و در واقع خرده

http://www.isna.ir/fa/news/61707071110 
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 خرما 

 خبرنگاران جوان - 106۱خرداد  4۰: تاریخ

 خوزستانتن خرما از  9133صادرات بیش از 

تن خرما از استان خوزستان به خارج  4177گواهینامه انطباق صادراتی خرما ، بیش از  90از ابتدای امسال تاکنون عالوه بر صدور 

 .از کشور صادر شده است 

فقره  90در این مدت بیش از : ستاندارد خوزستان گفت زاده مدیرکل ا ،رضا دهدشتیگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 .بندی خرما در سطح استان صادر شد های صادراتی واحدهای بسته گواهینامه انطباق کاال با استاندارد ملی ایران برای محموله

از انطباق آنها با استانداردهای  ها و حصول اطمینان برداری از محموله زاده با اشاره به اینکه این امر پس از بازرسی و نمونه دهدشتی

 .تن بوده است4161حجم صادرات خرما از استان خوزستان در این مدت : ملی مربوطه صادر شده است افزود

این محموله های خرما به کشورهای امارات، قزاقستان، آفریقای جنوبی، اکراین، تاجیکستان، روسیه و استرالیا صادر شده : وی گفت

 . است

 .های خرما را بندرعباس، سرخس، بازرگان، بندر انزلی و آستارا اعالم کرد تاندارد خوزستان مبادی خروجی محمولهمدیرکل اس

http://www.yjc.ir/fa/news/1144096 
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 خرید تضمینی

 - 60/40/40فارس

 پشتیبانی امور دام کشور آغاز شدخرید تضمینی جو توسط شرکت 

ریال که در هیات دولت تصویب شده از طریق وزارت جهاد  1033قیمت خرید تضمینی جو از قرار هر کیلوگرم 

 .کشاورزی برای اجرا به شرکت پشتیبانی امور دام کشور ابالغ شد

به نقل از روابط عمومی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، قیمت خرید تضمینی جو از قرار هر کیلوگرم  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ریال که در هیأت دولت تصویب شده از طریق وزارت جهاد کشاورزی برای اجرا به شرکت پشتیبانی امور دام کشور ابالغ  6177

 .شد

محصوالت اساسی کشاورزی، ایجاد تعادل در نظام تولید، جلوگیری  خرید تضمینی محصوالت کشاورزی به منظور حمایت از تولید

 .از ضایعات محصوالت کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان است

ریال از هفته گذشته آغاز شده و کشاورزان در صورت تمایل به فروش محصول خود  6177خرید جو تولید داخل به قیمت 

ترین مرکز خرید تعیین شده در سراسر کشور  رات جهاد کشاورزی شهرستان به نزدیکتوانند پس از دریافت معرفی نامه از ادا  می

 .مراجعه کنند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40617070777647 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - 106۱خرداد  47: تاریخ

 یارانه تولید برنج برای خرید تضمینی پر محصول اختصاص شده است

ها را در رابطه با یارانه  دولت باید در کاهش قیمت بخشی از هزینه: نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت

 .اعمال کند

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانابوذر ندیمی نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 

رید توافقی که در دولت در رابطه با یارانه برنج غیر از خ: خصوص اینکه آیا سهمی از یارانه برنج اختصاص داده شده است بیان کرد

 . سال گذشته انجام داده است عمال مابقی را در راستای حمایت از تولید برنج به خرید تضمینی پر محصول اختصاص داده است

 . شود بنابراین سهمی از یارانه تولید به کل برنجکاران اعم از برنجکاران سنتی و یا محصوالت بومی پرداخت نمی

-1میزان تولید و مشکالت هزینه تولیدات  -4: درصدی قیمت برنج تابع سه عامل می باشد 41الی  47افزایش : وی در ادامه گفت

کاهش بر اساس کم آبی و یا محدودیت در  -0باشد  افزایش هزینه کدوسم و یکپارچه نشدن اراضی که خود موجب اتالف منابع می

 . ها تعریف شده است بعضی از استان

امیدوارم با توجه به سال اقتصاد مقاومتی، دولت بتواند از یک سو نظام تولید را حمایت کند و از طرفی  :ندیمی در پایان تصریح کرد

 . میزان واردات بی رویه را کنترل کند

گیرد بلکه فقط در زمان خرید از برنجکارانی که برنج های پر  اما در حال حاضر برنجکاران در تولید هیچ گونه حمایتی صورت نمی

 .رند خریداری می شودمحصول دا

 . ها را در رابطه با یارانه اعمال کند لذا دولت باید در کاهش قیمت بخشی از هزینه

http://www.yjc.ir/fa/news/1141000 
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 خرید تضمینی
 ایسنا - 106۱خرداد  0یکشنبه 

  تومان 103به قیمت کیلویی آغاز خرید تضمینی جو 

  کشاورزی و دامپروری -اقتصادی  : سرویس
تومان تصویب شده از طریق وزارت جهاد کشاورزی برای اجرا به شرکت  617قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم جو که در هیات دولت 

  .پشتیبانی امور دام کشور ابالغ شد

ه منظور حمایت از تولید محصوالت اساسی کشاورزی، ایجاد تعادل در نظام تولید، به گزارش ایسنا،، خرید تضمینی محصوالت کشاورزی ب

  .جلوگیری از ضایعات محصوالت کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان است

 تومان از هفته گذشته آغاز شده و کشاورزان در صورت تمایل به فروش محصول خود،  617بر این اساس خرید جو تولید داخل به قیمت 

 .ترین مرکز خرید تعیین شده در سراسر کشور مراجعه کنند نامه از ادارات جهاد کشاورزی شهرستان به نزدیک انند پس از دریافت معرفیتو ی

http://www.isna.ir/fa/news/61707074001 
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 خشکسالی

 - 60/40/42فارس

درصد برداشت برگ چای و مطالبات پرداخت نشده  33کاهش / های شمال رسید خشکسالی به باغ
 چایکاران

در اثر خشکسالی : رئیس اتحادیه چایکاران با بیان اینکه چین اول برگ سبز چای به پایان رسیده، گفت

 .درصدی برداشت مواجه شدیم 33سال گذشته در چین اول با افت 
چین اول برگ سبز چای در باغات : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ایرج هوسمی رئیس اتحادیه چایکاران در گفت

 .بندی از میزان برداشت ندارد شمال کشور به پایان رسیده اما هنوز اتحادیه جمع

اغات چای آسیب رسانده و در مقایسه با سال زراعی قبل میزان برداشت برگ سبز چای به خشکسالی سال گذشته به ب: وی افزود

 .دهد درصد کاهش را نشان می 07طور تقریبی حدود 

اگرچه دولت در سال زارعی جاری قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای را افزایش داده و : رئیس اتحادیه چایکاران افزود

 .ما متاسفانه وضعیت آب و هوایی چندان شرایط مساعدی را برای چایکاران فراهم نکرده استهایی از چایکاران داشت ا حمایت

باغات چای در سال گذشته باعث کاهش تولید برگ سبز چای شده و این   شود هرس هوسمی در پاسخ به این سوال که گفته می

 .از خشکسالی سال گذشته بوده استخیر اینطور نیست، کاهش تولید برگ سبز چای ناشی : روند طبیعی است، گفت

توان اظهار نظر کرد چرا که بستگی به میزان بارندگی  های بعدی هنوز نمی در مورد میزان تولید برگ سبز چای در چین: وی افزود

 .و یا خشکی هوا دارد

هنوز مطالبات چایکاران : داشتهزار خانوار در شمال کشور چایکار هستند، اظهار  97رئیس اتحادیه چایکاران با بیان اینکه حدود 

پرداخت نشده زیرا چین اول برگ سبز چای حدود دو روز است که به پایان رسیده و احتماال پس از انجام کارهای اداری و مالی 

 .شود مطالبات چایکاران پرداخت می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40617071777407 
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 دانه های روغنی

 آیانا 1060خرداد  42, شنبه

 هزار تن کلزای تضمینی از کشاورزان  99خرید بیش از 
 . صورت خرید تضمینی از کشاورزان خریداری شده است هزار تن کلزا به 99تاکنون بیش از 

های  از ورود دانه( ایانا)وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران های روغنی  مدیرکل پنبه و دانه

ماه سال جاری خرید تضمینی محصوالت  فروردین 41از : های سردسیر به چرخه خرید تضمینی خبر داد و گفت روغنی استان

 .روغنی کشور آغاز شده است که همچنان ادامه خواهد داشت

هزار تن محصول کلزا از کشاورزان مناطق گرمسیری کشور خریداری شده و مشکل  44تاکنون بیش از : فرد افزود وجدانیمسعود 

 .خاصی از لحاظ مطالبات وجود نداشته است

های روغنی در سال جاری انجمن صنفی روغن نباتی با همکاری شرکت توسعه  متولی خرید تضمینی دانه: وی خاطرنشان کرد

 .روغنی بوده استهای  دانه

 .تومان مصوب شده است 177قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم کلزا در سال جاری دوهزار و : فرد ادامه داد وجدانی

دانه مشمول خرید تضمینی نیستند، اما سایر محصوالت همچون کلزا، سویا، وش  محصوالتی همچون کنجد و پنبه: وی تصریح کرد

شده  های بازار بیشتر از کف تعیین شود و با توجه به آنکه گاهی موارد قیمت اورزان خریداری میصورت تضمینی از کش به... پنبه و

 ./شود صورت توافقی انجام می توسط دولت است، خرید به

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11077-4.html 
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 روغن

 خبرنگاران جوان - 106۱خرداد  42: تاریخ

 تقاضای افزایش قیمت روی میز دولت/نباتی خطر انحصار در صنعت روغن

تقاضای افزایش قیمت : گیری انحصار در صنعت روغن نباتی خبرداد و گفت دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی از خطر شکل

 .روغن نباتی به دولت ارایه شده است

؛محمد قبله از ارایه تقاضای افزایش قیمت روغن نباتی از سوی تولیدکنندگان به دولت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 4119د مرجع با نرخ درص 07و بر پایه ارز ترکیبی  61نباتی مربوط به اردیبهشت سال  آخرین افزایش قیمت روغن: خبرداد و گفت

 . تومان را تشکیل می داد 4977تومان بود که در نهایت نرخ پایه  1117ای با نرخ  درصد مبادله 07تومان و 

شده تولیدکنندگان  درصد از قیمت تمام 07دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان روغن نباتی با بیان اینکه قیمت روغن خام به عنوان 

این در حالی است که نرخ پایه ارز برای : درصد کاهش داشته است، افزود 17بازارهای جهانی حدود داخلی طی دو سال اخیر در 

 . تاکنون با نرخ مبادله ای محاسبه شده است 61تولیدکنندگان روغن نباتی از شش ماهه دوم سال 

تومان  1917با نرخ  60مان، در سال تو 1177بالغ بر  61بر این اساس نرخ ارز برای این صنعت از شش ماهه دوم : وی تصریح کرد

تومان رسیده و به عبارتی این افزایش نرخ ارز فرصت مهم کاهش قیمت جهانی روغن خام را به یک تهدید  1017و امسال نیز به 

 . تبدیل کرده است

در سال : درصدی نرخ ارز برای تامین روغن خام وارداتی است، خاطرنشان کرد07قبله با اشاره به این روند مذکور نشان دهنده رشد 

درصد 9درصد و برای روغن پالم نیز 0جاری نیز سیاست های تعرفه ای دستخوش تغییراتی شده که برای رغن سویا و آفتابگردان 

 . افزایش تعرفه در نظر گرفته شده است

تومان مابه التفاوت هر کیلو روغن نباتی به کشاورزان بر عهده  07پرداخت از طرفی براساس مصوبه دولت : وی اظهار داشت

ها و همچنین افزایش نرخ حقوق و دستمزد از سال  تولیدکنندگان داخلی گذاشته شده که در کنار افزایش نرخ ارز، افزایش تعرفه

 . ها یک ضرورت اجتناب ناپذیر محسوب می شود بازنگری در قیمت 61به  60و  60به  61

درصد می تواند مشکالت به وجود آمده بر سر راه تولیدکنندگان  41ها در حدود  دهد افزایش قیمت به گفته قبله، برآوردها نشان می

 . این صنعت را کمرنگ ساخته و توان رقابتی آنان را افزایش دهد

ها  نی بر همسویی با سیاست تثبیت قیمتطی دو سال گذشته فعاالن این صنعت همواره در قبال تعهد خود به دولت مب: وی افزود

 . های تولید مشکالت متعددی بر سر راه تولیدکنندگان ایجاد شود اند و اکنون این نگرانی وجود دارد که با افزایش هزینه پایبند بوده

تومانی به  07التفاوت  هدر نگاه اول تولیدکنندگان داخلی توان پرداخت ماب: دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان روغن نباتی ادامه داد

کشاورزان را نخواهند داشت و دولت ناچار به پرداخت این وجوه خواهد بود که با توجه به محدودیت منابع دولت چنین امکانی 

 . وجود نخواهد داشت

عت در عین حال مهمترین تهدید عدم افزایش قیمت ها، خطر تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط این صن: قبله خاطرنشان کرد

به حالت انحصاری در خواهد  خواهد بود و در چنین شرایطی با عدم چرخش نقدینگی در این واحدها، بازار داخلی در کوتاه مدت

بر اساس این گزارش، به نظر می رسد آثار این تهدیدها از سال گذشته در این صنعت نمایان شده، به طوری که سهم . آمد

درصد تقلیل یافته است و این موضوع خطر بزرگی برای اشتغال ایجاد شده در این صنعت 97درصد به  01تولیدکنندگان داخلی از 

 به شمار می رود

http://www.yjc.ir/fa/news/1176719 
 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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 روغن

  فودپرس 4061خرداد ماه  1شنبه 

 صنایع غذاییهای نیمه جامد در آستانه حذف از بازار  روغن
های  های نیمه جامد در تسریع بروز بیماری رییس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با هشدار نسبت به تاثیر روغن < 

دکتر زهرا عبداللهی با بیان اینکه یکی از .های خوراکی خبر داد غیرواگیر از برنامه وزارت بهداشت در زمینه بهبود کیفیت روغن

ها برای کاهش  یک مساله مهم در زمینه روغن: رای حفظ سالمتی کاهش مصرف چربی و روغن است، گفترفتارهای کلیدی ب

کاهش میزان اسید چرب ترانس به کمتر از دو درصدوی به اقدامات .های خوراکی است مصرف روغن و چربی، بهبود کیفیت روغن

های دفتر بهبود تغذیه و با همکاری صنایع غذایی کشور  گیریبر این اساس با پی: وزارت بهداشت در این خصوص اشاره و اظهار کرد

های نیمه جامد،امسالعبداللهی همچنین از  حذف روغن.ها به کمتر از دو درصد کاهش یابد باید میزان اسید چرب ترانس در روغن

های  ذیه است؛ چرا که روغناین کار در دستور کار دفتر بهبود تغ: خبر داد و گفت 61های نیمه جامد تا پایان سال  حذف روغن

عروقی، چربی خون، -های قلبی نیمه جامد دارای مقدار زیادی اسید چرب ترانس و اسید چرب اشباع بوده و به افزایش بروز بیماری

 کند کمک می...ها و  سرطان

http://www.foodpress.ir/Post 
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 زعفران
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 زیتون

 - 60/40/40فارس

 روغن تفاله زیتون نخوریم/ چگونه روغن زیتون طبیعی را بشناسیم
های قاچاق وارد شده به کشور را روغن  عضو هیأت مدیره شورای ملی زیتون با بیان اینکه حجم قابل توجهی از روغن

 .دهد طبیعی زیتون زرد رنگ و بوی علف تازه یا گوجه فرنگی میروغن : دهد، گفت تشکیل می( پومیس)تفاله زیتون 

روغن زیتون به چند : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  نادر جاللت عضو هیئت مدیره شورای ملی زیتون در گفت

 .شود اله زیتون یا پومیس تقسیم میدسته فرابکر، بکر، معمولی، تصفیه شده و روغن زیتون تف

روغن زیتون فرابکر که به اکسیر سالمتی معروف است بهترین نوع روغن زیتون و بدون استفاده از ماده شیمیایی تهیه : وی افزود

 .شود می

قرار دارد و  روغن زیتون بکر در درجه بعدی کیفیت بعد از روغن زیتون فرابکر: عضو هیئت مدیره شورای ملی زیتون تصریح کرد

 .گیرد تر از دو نوع قبلی قرار می روغن زیتون معمولی از نظر کیفیت در سطحی پایین

بو در پخت و پز کاربرد دارد و اکثر خواص آن برای اینکه به ذائقه مردم خوش  روغن زیتون تصفیه شده یا بی: جاللت تصریح کرد

 .بیاید، گرفته شده است

های  این روغن به نام پومیس معروف است و روغن استحصال شده در آن به وسیله حالل: فتوی در مورد روغن تفاله زیتون گ

 .آید های زیتون به دست می شیمیایی از تفاله

درصد روغن زیتون  0تا  1ماند و بین  بعد از استحصال روغن زیتون از روغن حجم قابل توجهی تفاله باقی می: جاللت اظهار داشت

 .ای به نام هگزان استحصال و مصرف آن هم بسیار خطرناک است ماده دارد که روغن آن توسط

دهد که در مناطق مرزی هم به وفور یافت  های قاچاق را به ارزانی، روغن پومیس تشکیل می حجم قابل توجهی از روغن: وی افزود

 .شود  می

های وارداتی روغن زیتون هم این کلمه قید  شهعضو هیئت مدیره شورای ملی با بیان اینکه پومیس به معنای تفاله است و روی شی

ها عرضه و مردم ندانسته به جای روغن زیتون آن را  روغن تفاله زیتون یا همان روغن پومیس در برخی فروشگاه: شده ، تصریح کرد

 .کنند مصرف می

 .کنند ها با حجم زیاد مصرف می ردنیک در خارج از ایران روغن تفاله زیتون را با روغن فرابکر مخلوط و آن را در سرخ: وی افزود

روغن زیتونی قابل مصرف است که به صورت طبیعی استحصال شده و میوه آن از درخت چیده شده باشد، : جاللت تصریح کرد

 .گونه مواد شیمیایی به آن اضافه نشود ضمن اینکه تحت شرایط روغن کشی شود که هیچ

 روش تشخیص روغن زیتون طبیعی* 

روغن زیتون طبیعی بویی شبیه علف تازه، سیب و گوجه فرنگی دارد و رنگ : نحوه تشخیص روغن زیتون اظهار داشتوی در مورد 

 .آن زرد یا زرد مایل به سبز است

راه : جاللت با بیان اینکه در دو مورد مذکور برای تشخیص روغن زیتون با اضافه کردن اسانس و رنگ امکان تقلب وجود دارد، گفت

شخیص روغن زیتون فرابکر به این گونه است که یک قاشق از روغن زیتون را در دهان ریخته و آن را در دهان بچرخاند سوم برای ت

ای در انتهای گلو احساس تلخی، تندی و تیزی شدید که ممکن است منجر به  و سپس به همراه هوا آن را پایین دهید، بعد از لحظه

ترین غذای دنیا را خورده باشد،  ها رفع و به یک مزه بسیار خوب که انگار خوشمزه مزه کنید و سپس بالفاصله این سرفه شود، می

 .شود  تبدیل می

http://www.farsnews.com/
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برای تهیه روغن زیتون مرغوب یا فرابکر باید میوه زیتون را : عضو هیئت مدیره شورای عالی زیتون در مورد روغن تصفیه شده گفت

 .ت به کارخانه منتقل کرد و تحت عملیاتی خاص روغن آن استحصال شودسان 07ساعت در سبدهایی با ارتفاع  10تا  11بین 

ها  دقتی در نحوه نگهداری زیتون، ریختن آن به مدت طوالنی داخل گونی و طوالنی شدن زمان انتقال آن به کارخانه بی: وی افزود

 . شود منجر به کهنگی، متصاعد شدن بو بد و کپک زدن زیتون می

های کهنه منتقل شده به  زیتون: های کهنه آمده، گفت با بیان اینکه اصالح زیتون بو دار از همین زیتونعضو شورای عالی زیتون 

 .رود شود و در مراحل انجام این عملیات بخش قابل توجهی از خاصیت آن از بین می ها تصفیه شده و بوی آن گرفته می کارخانه

بهترین روغن برای سرخ کردن روغن زیتون : کردن مناسب است، گفت خوی در پاسخ به این سؤال که آیا روغن زیتون برای سر

 .کردن طوالنی باشد است، اما باید حرارت آن کم و مدت سرخ

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40617070774140 
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 زیتون
  فودپرس 1060خرداد ماه  0دو شنبه 

 برابری قیمت زیتون از میوه تا کنسرو صنایع غذایی 3افزایش 
این : هزار تومان عنوان و اظهار کرد 44تا  9777ای کیلویی  قیمت کنسرو زیتون را به صورت فله: رییس شورای ملی زیتون گفت <

: نظر اظهار کرد سید احمد بلند.شود تومان در بازار فروخته می 1177تا  1177بین در حالی است که قیمت میوه کنسروی زیتون 

نقل، ضایعات و عوامل موثر در فرآیند تولید  و درصدی در قیمت میوه کنسروی و کنسرو زیتون در هزینه حمل 477علت اختالف 

حضور : هزار تنی میوه زیتون در سال گذشته گفت 11وی با اشاره به تولید .کنند یابی می است و در این بین دالالن نیز فرصت

های متفاوتی عرضه شود که سود و منفعت آن نیز عاید کشاورزان  دالالن در بازار زیتون موجب شده این محصول با قیمت

درصد کمتر از  07کنندگان باید  در واقع تولید: های تولید غیرقابل اجتناب است، اظهار کرد که هزینه بلندنظر با بیان این.شود نمی

های روغن و کنسرو زیتون مبنای  که قیمت رییس شورای ملی زیتون با بیان این.شود قیمت نهایی سود ببرند که این امر محقق نمی

های  وی در خصوص دانه.گیرد گذاری صورت می قیمت... تنها براساس پارامترهایی همچون درشتی، مزه و : دقیقی ندارند، اظهار کرد

بلندنظر با اشاره به اینکه .شود های روغنی از خارج از کشور وارد می درصد از دانه 67سال است که  07بیش از : فتروغنی نیز گ

شود و باید  رسیدن به خودکفایی با شعار محقق نمی: های روغنی تاکید شده است، اظهار کرد بارها بر خودکفایی در تولید دانه

های روغنی به کشور وارد  هزار تن دانه 077ساالنه حدود یک میلیون و : ی یادآور شدو.کارهای اساسی در این زمینه صورت گیرد

  .شود می

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 زیتون  

 ایسنا - 106۱خرداد  ۱دوشنبه 

  برابری قیمت زیتون از میوه تا کنسرو 3افزایش 

این در حالی است : هزار تومان عنوان و اظهار کرد 44تا  9777ای کیلویی  قیمت کنسرو زیتون را به صورت فله: رییس شورای ملی زیتون گفت

  .شود تومان در بازار فروخته می 1177تا  1177که قیمت میوه کنسروی زیتون بین 

درصدی در قیمت میوه کنسروی و کنسرو زیتون در هزینه  477علت اختالف : دوگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کر نظر در گفت سید احمد بلند

  .کنند یابی می نقل، ضایعات و عوامل موثر در فرآیند تولید است و در این بین دالالن نیز فرصت و حمل

های  شده این محصول با قیمتحضور دالالن در بازار زیتون موجب : هزار تنی میوه زیتون در سال گذشته گفت 11وی با اشاره به تولید 

  .شود متفاوتی عرضه شود که سود و منفعت آن نیز عاید کشاورزان نمی

درصد کمتر از قیمت نهایی سود ببرند  07کنندگان باید  در واقع تولید: های تولید غیرقابل اجتناب است، اظهار کرد که هزینه بلندنظر با بیان این

 .شود که این امر محقق نمی

تنها براساس پارامترهایی همچون : های روغن و کنسرو زیتون مبنای دقیقی ندارند، اظهار کرد که قیمت ای ملی زیتون با بیان اینرییس شور

  .گیرد گذاری صورت می قیمت... درشتی، مزه و 

 .شود کشور وارد میهای روغنی از خارج از  درصد از دانه 67سال است که  07بیش از : های روغنی نیز گفت وی در خصوص دانه

رسیدن به خودکفایی با شعار محقق : های روغنی تاکید شده است، اظهار کرد بلندنظر با اشاره به اینکه بارها بر خودکفایی در تولید دانه

  .شود و باید کارهای اساسی در این زمینه صورت گیرد نمی

 .شود وغنی به کشور وارد میهای ر هزار تن دانه 077ساالنه حدود یک میلیون و : وی یادآور شد

http://www.isna.ir/fa/news/61707174069 
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 سالمت

 آیانا 1060خرداد  42, شنبه

 شروع برنامه واکسیناسیون سراسری تب برفکی در جمعیت گاوی کشور 
برنامه واکسیناسیون همزمان و سراسری تب برفکی در جمعیت گاو و گوساله کشور به منظور تحت پوشش قرار دادن 

 . حداکثر جمعیت گاوی کشور از نیمه اول خرداد ماه سال جاری به اجرا گذاشته خواهد شد

های دامی سازمان دامپزشکی کشور با صدور  ، دفتر بهداشت و مدیریت بیماری(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

برنامه واکسیناسیون همزمان و سراسری تب برفکی در جمعیت : ای خطاب به گاوداران و دامداران سراسر کشور اعالم کرد اطالعیه

جرا منظور تحت پوشش قرار دادن حداکثر جمعیت گاوی کشور از نیمه نخست خردادماه سال جاری به ا گاو و گوساله کشور به

کوبی تب  ای که بر اساس اطالعیه این دفتر فاز عملیاتی اشاره شده نسبت به روند اجرای عملیات مایه برنامه. گذاشته خواهد شد

 .هایی دارد که الزم است مورد توجه و عنایت ویژه قرار گیرد برفکی در سنوات گذشته تفاوت

شروع ) 61کوبی از هفته دوم خردادماه سال  رای اجرای عملیات مایهبنا بر این گزارش، زمان و مدت اجرای در نظر گرفته شده ب

روز کاری 07و آغاز و مدت زمان اجرای عملیات ( پذیر است عملیات در بازه زمانی یک هفته قبل و یا بعد با هماهنگی دفتر امکان

 .خواهد بود

سازی  باالی تولیدی مؤسسه تحقیقات و سرم Potencyبنا بر این گزارش، واکسن مورد استفاده در فاز جاری واکسن تب برفکی با 

و یا واکسن تب برفکی پلی واالن وارداتی خواهد بود و واکسن تب برفکی ( 61های تولیدی سال  و بچ 60سال  10و  11از بچ )رازی 

 .برای جمعیت گوسفند و بز در نظر گرفته شده است( 60سال  11های قبل از  بچ)تولیدی قبلی مؤسسه رازی 

شده این دفتر و نظر به اینکه در هر فاز عملیاتی حدود چهار میلیون گاو و گوساله  بینی زم به ذکر است، بر اساس برنامه پیشال

میلیون دوز است، لذا  1.1کوبی قرار گرفته که برای تحت پوشش قرار دادن آن، میزان واکسن تولید داخل برابر با  تحت پوشش مایه

 .محل واکسن وارداتی و با مشارکت دامداران تأمین خواهد شد کسری واکسن مورد نیاز از

ها و روستاهای با تراکم باال از نوع وارداتی و برای سایر  ها، مجتمع واکسن مورد استفاده برای واحدهای صنعتی شیری، پرواربندی

 ./واحدهای اپیدمیولوژیک در سطح کشور واکسن تولید داخل خواهد بود

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11900-4.html 
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 سالمت
 آیانا 1060خرداد  40, یکشنبه

 شود  اعطا می IRنشان حالل تنها به دارندگان گواهی 
و واحدهایی که دارای پروانه هستند باید اعطا شود، شاهد  IRدر حالی که نشان حالل به دارندگان گواهی بهداشتی 

 . های فوق هستند آن هستیم که برخی واحدها فاقد گواهی

، چندی است که نشان حالل توسط نماینده ولی فقیه در سازمان دامپزشکی (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .اعطا شود تا صادرات محصوالت پروتئینی رونق یابد IRتی کشور قرار است به محصوالت دارای کد بهداش

در اقدامی نمادین که توسط اداره کل دامپزشکی استان تهران انجام شد، از نشان جدید حالل رونمایی شد و به چند کشتارگاه 

اند که بخواهند نشان حالل  نکردهای از آنها هنوز کد بهداشتی فوق را دریافت  صنعتی نیز چنین نشانی اعطا شد، در حالی که عده

 .بگیرند

عنوان شده است که برخی مشکالت بهداشتی وجود دارد که باید رفع شود تا این  "بورچین دان"در گفتگو با مدیرعامل کشتارگاه 

 .را دریافت کند IRکشتارگاه بتواند کد 

در داخل کشور مطرح نیست، بلکه این نشان برای صادرات استفاده از کد حالل برای تولیدات این واحد : گوید زاده می فرهاد قربان

 .مؤثر است

 .را کسب کنیم و اواخر خردادماه شاهد صادرات بیشتر محصوالت باشیم IRامیدواریم که تا دو ماه آینده بتوانیم کد : افزاید وی می

 .گیرد های مرغ قرار می ختیار کشتارگاهصورت رایگان در ا این کد توسط نمایندگی ولی فقیه به: کند زاده خاطرنشان می قربان

های مدنظر سازمان دامپزشکی دست پیدا  ها ملزومات بهداشتی را رعایت کنند تا بتوانند به گواهی در حالی که باید تمامی کشتارگاه

ز آن در صادرات محصوالت رو هستیم که باید اصالحاتی در واحدها انجام گیرد و مثال بار ای موارد با آن روبه کنند، اما هنوز در پاره

 .سری نواقص را در دستور کار قرار داده است پروتئینی از قبیل مرغ به روسیه است که کشور فوق رفع یک

برای اخذ نشان  IRدارا بودن پروانه بهداشتی و کد : در این بین، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان دامپزشکی معتقد است

راستا جلسات مکرری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان استاندارد و تحقیقات حالل ضروری است و در این 

هایی با وزارت  شود نیز به تفاهم ای دیگر برگزار شده است و باید برای محصوالتی که فرآوری می صنعتی و واحدهای قرنطینه

 .مربوطه برسیم

گزینه برای آنکه محصولی بتواند نشان حالل را دریافت کند، الزم و ضروری  477حدود : دهد االسالم حمزه کالنتری ادامه می حجت

 .های بیشتری داشته باشند های مربوطه همکاری ها و ارگان است که در این راستا باید بخش

ل را تاکنون شش کشتارگاه در تهران، یکی در استان مرکزی و دو کشتارگاه دیگر موفق شدند که نشان حال: کند وی تصریح می

 .دریافت کنند

کنندگان نشان  ای است که باید دریافت رعایت ضوابط بهداشتی در حضور ناظران شرعی حداقل مؤلفه: شود کالنتری یادآور می حمزه

امیدواریم که جلسات مکررمان با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان استاندارد : کند وی تأکید می.حالل داشته باشند

زودی به نتیجه برسد و بتوانیم تمامی محصوالت تولیدی کشورمان را با نشان حالل  ربط به های ذی ات صنعتی و سایر ارگانو تحقیق

ها فراهم نشده است و  های الزم در برخی کشتارگاه در حالی که نشان حالل رونمایی شده است، هنوز زیرساخت.عرضه کنیم

 ./توان این نشان را بر محصوالت تولیدی آنها الصاق کرد ارد که تا رفع نشود، نمیترتیب نواقصی در واحدهای فوق وجود د بدین

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11070-4.html 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22703-1.html
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 سالمت
 خبرنگاران جوان - 106۱خرداد  47: تاریخ

 در استان اصفهانمبارزه با آفت سن غالت 

 .هکتار از مزارع گندم و جو استان اصفهان با آفت سن مادر مبارزه شده است 699هزارو  17تاکنون در 

هزار هکتار  400بیش از : ، مدیرحفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان گفتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 . از مزارع گندم و جو استان اصفهان زیر پوشش طرح مبارزه با آفت سن غالت قرار گرفته است

بخشی از این هزینه را دولت و بخشی را : میلیون تومان بیان کرد و گفت 177رحیمی هزینه اجرای این طرح را دو میلیاردو 

 . اند کشاورزان تامین کرده

سفند سال گذشته در مزارع گندم و جو مناطق گرمسیر استان آغاز شده است و همچنان در مناطق ا 10این طرح از : وی افزود

 .شودتا اواسط مردادماه پایان یابد مرکزی، غرب و شمال استان ادامه دارد و پیش بینی می

http://www.yjc.ir/fa/news/1141117 
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 سالمت
 خبرنگاران جوان - 106۱خرداد  41: تاریخ

 مبارزه بیولوژیک با آفات نباتی در مزارع گلستان

هزار هکتار از مزارع گوجه فرنگی، ذرت، شالی، پنبه و  17در این طرح با آفات : مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی گلستان گفت

 .شود هکتار باغ انار به روش بیولوژیک مبارزه میهکتار باغ مرکبات و یکصد  07سویا و نیز 

میلیون تومان اعتبار از محل یارانه های بخش کشاورزی  617بیش از : ؛ متکی افزود گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 .برای اجرای این طرح اختصاص یافته است

 .مبارزه با آفات ، کاهش آلودگی محیط زیست و تولید محصول ارگانیک را از مزایای اجرای این طرح دانستوی کاهش هزینه 

کشاورزان می توانند برای استفاده از این روش به مراکز . درصد هزینه مبارزه را دولت پرداخت می کند 97: متکی افزود 

 .گیاهپزشکی مراجعه کنند

 .میلیون تن محصول در این استان تولید می شود 0اورزی و باغی دارد و ساالنه بیش از هزار هکتار زمین کش 917گلستان 

http://www.yjc.ir/fa/news/1170001 
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 سالمت
 ایسنا - 106۱خرداد  ۱دوشنبه 

 های ترکمن مریض شدند اسب

های ترکمن این شهرستان تاثیر گذاشته  عوارض و پیامدهای خشکسالی بر روی اسب: دامپزشکی شهرستان مانه و سملقان گفترییس شبکه 

 .است

سر اسب ترکمن در  147، منطقه خراسان شمالی، با اشاره به وجود (ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران ابوالفضل احمدی در گفت

شوند و فقر منابع طبیعی موجب شده تا این  های این شهرستان به صورت چرای آزاد و یا دستی تغذیه می اسب: کرد این شهرستان اظهار

 .های انگلی شود حیوانات دچار بیماری

وام بهتر است با توجه به تد. شود ای و حجم خون و بروز تب می های انگلی موجب ضعیف شدن بدن حیوان از لحاظ ماهیچه بیماری: وی افزود

البته این اداره کل به محض مشاهده . ها، پرورش دهندگان اسب از کنسانتره و علوفه دستی برای تغذیه این حیوانات استفاده کنند خشکسالی

 .های رایگان کرده است ها اقدام به توزیع داروی و مکمل این بیماری در اسب

سر اسب  677حدود . و جرگالن قطب پرورش این گونه حیوانی استخراسان شمالی خواستگاه پرورش اسب اصیل ترکمن و شهرستان راز 

 .یابد اصیل ترکمن در این استان پرورش می

http://www.isna.ir/fa/news/61707171140 
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 سالمت

 فودپرس 4061خرداد ماه  0یک شنبه 

 <کنند غذا و تغذیه مفید برای کسانی که زیاد فکر می  نوشیدنی
. برای کسانی که کارهای فکری زیاد دارند. کند شیر بادام عالوه بر اینکه به رفع یبوست کمک می: یک کارشناس طب سنتی گفت 

ها و معده پاکسازی  ودهمربای زنجبیل ملین طبع است و بلغم را از ر: سید جواد علوی درباره یبوست اظهار داشت.بسیار مفید است

در مقاالت طب جدید نیز خاصیت ضد یبوستی زنجبیل مشخص شده . کند البته گرم مزاجان از این مربا کمتر مصرف کنند می

دانه جهت  هایی مانند بادام یا سیاه شکم و اطراف ناف خود را با روغن. به گفته وی بهتر است افرادی که دچار یبوست هستند.است

ها مانند آب  برخی از آب میوه: آب هویج رفع کننده یبوست استاین کارشناس طب سنتی افزود.اعت روغن مالی کنندهای س عقربه

اسفناج : علوی عنوان کرد.کنند روغن کنجد و روغن زیتون نیز به رفع یبوست کمک می. هویج ملین طبع است، همچنین اسفناج

مصرف بورانی . کند است که به رفع یبوست و کاهش مواد زائد بدن کمک میوشو دهندگی و کاهنده مواد زائد  دارای خاصیت شست

ای از جو  مصرف حریره: وی گفت.های گرم به آن اضافه کنند اسفناج برای افراد مبتال به یبوست مفید است ولی بهتر است که ادویه

ها مشهور است چرا که  تی به مادر بیمارییبوست در طب سن. پوست کنده همراه با شکر و بادام نیز برای رفع یبوست مفید است

مصرف گل سرخ با دوغ نیز : این کارشناس طب سنتی ادامه داد.شود عدم اجابت مزاج صحیح موجب تجمع مواد زائد در بدن می

ان شیر بادام نوشیدنی برای رفع یبوستوی خاطرنش.کند ای یک بار کفایت می ملین طبع است البته زیاد نباید مصرف شود و هفته

بدون پوست )عدد بادام پوست کنده  47کند و بهتر است افراد  مصرف شیربادام عالوه بر تقویت مغز به رفع یبوست کمک می: کرد

این نوشیدنی بسیار مقوی است . قاشق عسل و یک لیوان آب خنک در میکسر ریخته تا مخلوط به رنگ شیر درآید 1را با ( ای قهوه

کند همچنین شیر بادام مغز را تقویت کرده و برای افرادی که کارهای فکری زیاد دارند  کمک می که به تقویت قوا جسمی و جنسی

  .مفید است

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 سالمت

  فودپرس 4061خرداد ماه  1دو شنبه 

 <مواد غذایی! کرده آماده ممنوع عرضه گوشت چرخ
عرضه گوشت چرخ کرده از قبل آماده شده ممنوع : کل دامپزشکی استان کرمان گفت عمومی اداره رییس اداره نظارت بر بهداشت 

: های گوشت سالم و بهداشتی اظهارکرد زاده در رابطه با ویژگی دکترمینا قاضی.است و گوشت صرفاً باید در حضور مشتری چرخ شود

: وی افزود.مردگی، تغییر رنگ و ذرات خارجی باشد د دارای رنگ و رطوبت طبیعی و عاری از هرگونه تورم، خونگوشت قرمز تازه بای

ای  گوشت باید دارای قوام سفت و خاصی بوده و نباید لزج، خشک یا چروکیده باشد و هرگونه تغییر رنگ گوشت قرمز به سبز، قهوه

زاده بیان  قاضی.ستشمام بوی غیرطبیعی از عالئم بارز و اصلی فساد گوشت استو خاکستری یا ایجاد یک الیه لزج و چسبناک و ا

ساعت در دمای  11-10برای دستیابی به تردی مناسب، الزم است گوشت قرمز تازه قبل از طبخ یا انجماد حداقل به مدت : کرد

کل دامپزشکی استان کرمان با اشاره به  رهعمومی ادا رییس اداره نظارت بر بهداشت.نگهداری شود( گراد درجه سانتی 7-1)یخچال 

به علت : باشد تصریح کرد پذیر می های مختلف از روی مشخصات ظاهری الشه و آزمایش گوشت امکان اینکه تشخیص گوشت دام

ارگاه های کشتار شده در خارج از کشت های مشترک انسان و دام، باید از مصرف گوشت های محیطی و امکان ابتال به بیماری آلودگی

گوشت قرمز باید ممهور به مهر دامپزشکی به صورت کامالً مشخص و خوانا با کد : وی گفت.و فاقد مهر دامپزشکی اجتناب شود

عرضه گوشت چرخ کرده از قبل آماده شده ممنوع : زاده اظهارکرد قاضی.کشتارگاه مربوطه باشد و از منابع مجاز عرضه تهیه شود

ها نگهداری  ور مشتری چرخ شود ضمن اینکه از خرید گوشت قرمز تازه که در بیرون یخچال قصابیاست و گوشت صرفاً باید در حض

شوند، خودداری و الزم است گوشت تازه در یخچال فروشگاه نگهداری و پس از تقاضای مشتری به بیرون یخچال و تحویل  می

های خوراکی و  مرغ، آالیش مرغ، تخم م دامی نظیر گوشتهای خا نگهداری گوشت قرمز همراه با سایر فرآورده: داد وی ادامه.شود

کل دامپزشکی استان کرمان سپس با  عمومی اداره رییس اداره نظارت بر بهداشت.باشد ماهی در کنار هم در یک یخچال ممنوع می

رکت سفارش دهند های دارای مشخصات ش های منجمد وارداتی مجاز، باید در کارتن گوشت: های منجمد نیز گفت اشاره به گوشت

های دارای برچسب نظارت دامپزشکی و مهر ذبح شرعی باشند و  کارتن: کرد زاده تصریح قاضی.و تاریخ تولید و انقضاء عرضه شوند

: وی اظهارکرد.های سالم نایلونی پیچیده شده باشند همچنین قطعات گوشت داخل کارتن باید دارای ظاهری مناسب بوده و در لفاف

بندی باید در  ماه است، گوشت قرمز تازه و منجمد بسته 6گوشت قرمز تازه، سه روز و به صورت منجمد حداکثر عمر ماندگاری 

رییس اداره .نخورده و با درج کد بهداشتی مجاز دامپزشکی کارگاه مربوطه به همراه تاریخ تولید و انقضاء باشد های سالم، دست بسته

رنگ غیرطبیعی : ی استان کرمان به عالئم فساد گوشت قرمز منجمد اشاره کرد و افزودکل دامپزشک عمومی اداره نظارت بر بهداشت

شدن از انجماد یا سپری  ای رنگ ناشی از سوختگی انجماد روی گوشت، خارج های قهوه های قارچی سبزرنگ یا لکه با وجود لکه

قطعات گوشت و بوی غیرطبیعی از جمله های  شدن تاریخ انقضاء، وجود ترشحات خونی به صورت مایع یا منجمد در لفاف

های منجمد تولید داخل هم به جز متفاوت بودن  گوشت: زاده ادامه داد قاضی.روند های فساد گوشت منجمد به شمار می نشانه

 بندی های منجمد فاقد بسته های ذکر شده را داشته باشند و شایسته است شهروندان از خرید گوشت بندی باید تمام ویژگی بسته

های خام دامی همچون  با توجه به اینکه نظارت بهداشتی بر گوشت قرمز و سایر فرآورده: وی خاطرنشان کرد.معتبر خودداری کنند

صرفاً از وظایف دامپزشکی است، ضرورت دارد هرگونه تخلف ... های خوراکی و  مرغ، آالیش مرغ، ماهی، میگو، شیر، عسل، تخم

 بکه دامپزشکی شهرستان مربوطه اعالم شواحتمالی در عرضه این موارد به ش

 .http://www.foodpress.ir/Post .د
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 سالمت

 فودپرس 1060خرداد ماه  0دو شنبه 

 زا است  واکس میوه، خوراکی و غیرآسیب

زا می  میوه ها زده می شود را خوراکی و غیر آسیبرئیس خانه کشاورز واکسی که در حال حاضر بر روی برخی    نایب <کشاورزی

 .داند و معتقد است مواد اولیه این واکس از ترکیبات خوراکی است

کند، اما  شود کشاورزی در ایران قدمتی دیرینه دارد و شرایط آب و هوایی کشور، محیطی سالم و آرام برای آن فراهم می گفته می

توان تمام مشکالت را  البته نمی. رفتار شده و به علت کمبود آب، رو به افول نهاده استچند دهه اخیر کشاورزی ایران به تب گ

قیمت . اند زدن کشاورزی در ایران بدل شده ترین عوامل به زمین رویه به مهم گردن آب انداخت، بلکه مشکالت مالی و واردات بی

کشد که دولت برای تنظیم بازار شب عید پا  ه فلک میهای مشخص مانند شب عید چنان سر ب محصوالت کشاورزی در برخی زمان

. خوبی بازار را کنترل کند و به تولیدکننده داخلی لطمه زده است رئیس خانه کشاورز، نتوانسته به گفته نایب گذارد، اما به به میان می

ها به راه افتاده که البته به  ر شهرداریبار از سوی دولت و زیر نظ بودن محصوالت، میادین میوه و تره از سویی برای مقرون به صرفه

  .دور از وظایف اصلی خود، در دست دالالن گرفتار شده است

طبق »: گوید بار، می با اشاره تلویحی به سودبری شهرداری از داللی در میادین میوه و تره « شرق»وگو با  اهلل بیابانی در گفت عنایت

ها در  اما االن غرفه. صورت مستقیم با آنها ارتباط داشته باشد کننده به اشند تا مصرفها در این میادین ب قانون باید تولیدکننده

 .«شهرداری هم قطعا از این درآمدها منتفع است. هاست و سازمان میادین زیر دست شهرداری است اختیار دالل

 کنید؟ سیستم کشاورزی را در ایران چگونه ارزیابی می

ای غالت هستند و برای  التی مانند گندم، جو، برنج و ذرت که یک رشته محصوالت زنجیرهبرای پاسخ به این پرسش به محصو

های  باید مشخص شود چرا باید برنج را که یک کاالی اساسی است، در استان. کنم شود، اشاره می خوراک دام و انسان مصرف می

گیرد،  ز یا مناطق دیگر که اکنون کشت در آنها صورت میشمالی کشور بکاریم و چرا نباید آن را در استانی مانند اصفهان و شیرا

کردند بدون اینکه بدانند نیاز  صورت غرقابی رها می در گذشته کشاورزان اطالع صحیحی از ارزش آب نداشتند و آب را به. بکاریم

کافی آنها بوده و مدیران  های البته باید در نظر داشت که این مسئله به علت عدم اطالع و آموزش. گیاه و قیمت آب چقدر است

آبی در کشور، باید برخی کاالها را براساس نیاز وارد  از سویی بنابر بحران بی. اند ارشد و متولی امر در دادن این آگاهی کوتاهی کرده

، ای در بخش کشاورزی تزریق نشد سال گذشته درآمدهای نفتی کشور بدون هیچ مالحظه 47خصوص  های گذشته به در سال. کنیم

ها وجود داشت، آنچنان متحول شود که در بخش  توانست زیربنای بخش کشاورزی با درآمدهایی که در آن سال در صورتی که می

باز هم باید در نظر داشت که خودکفایی خوب است اما نه در تمام . در جهت خودکفایی پیش برویم  غالت، باغبانی و دامداری

برداری  آوری آن بهره های آب و خاک اقدام کرد و از خاک بدون عمل لید با توجه به ارزشدر بخش زراعت باید برای تو. محصوالت

در بخش شمالی کشور به علت نزوالت آسمانی کشت برنج داریم، اما نباید برای کشت برنج در . زار نشود نکنیم تا تبدیل به شوره

توانیم در این مناطق  ر صورتی که اگر نگاهمان اقتصادی باشد، مید. متر چاه اقدام کرد 177مناطقی مانند اصفهان یا شیراز با حفر 

از طرفی در بخش باغبانی هم . محور نبوده و براساس نیاز گیاه، به آن آب تزریق کنیم مانند یونجه محصوالتی را کشت کنیم که آب

ها و عدم  توجهی باید با بی محصول کشاورزی دیگر مقام نخست را در گذشته داشتیم، چرا 44وقتی در مرکبات و پسته و 

ها را از دست دهیم؟ در شرایطی که در دنیا تولیدکننده اول پسته هستیم و درآمدهای  گذاری در این بخش، این مزیت سرمایه

بردیم که براساس  باید سرمایه را به مناطقی می. ایم توجهی کرده سرشاری از این زمینه داریم، باز هم نسبت به این مسئله بی

با وجود اینکه اخیرا آمریکا در حال رقابت با ایران است، اما کیفیت پسته . ای پسته تولید و با دنیا رقابت کنند تم آبیاری قطرهسیس
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وقتی تولیدکننده . طور های دیگر مانند سیب و مرکبات هم همین در بخش. ایرانی زبانزد دنیاست و باید این مزیت را حفظ کنیم

بخشی بازار  عنوان تعادل تن مرکبات در سال هستیم، چه دلیلی دارد صد هزار تن مرکبات به 177لیون و چهار میلیون تا چهار می

سازی را از  توانستیم همان زمان که پیک مصرف مرکبات بوده، ذخیره شب عید وارد کشور کنیم و بازار تولید را زیر سؤال ببریم؟ می

ای که در زمینه تولید  مآبانه ریزی و نگاه دولت دلیل عدم مدیریت در برنامه ا بهطریق تولیدکنندگان برای شب عید انجام دهیم، ام

شوند و شاهد  کننده متضرر می درنتیجه، تولیدکننده و مصرف. کنند طلبی می های داللی، انحصارگران فرصت وجود دارد و سیاست

 .نابسامانی در بازار بعد از تولید در بخش کشاورزی هستیم

 بازار محصوالت کشاورزی منجر به این نابسامانی شده؟ وجود داللی در

به این دلیل انحصارگران دست از . شود دست می به شود و پول چند بار دست سرعت انجام می در بخش کشاورزی گردش مالی به

ه دولت در اختیار ما ای ک های حمایتی های مردمی حمایت کند تا بتوانیم از پتانسیل پس دولت باید از تشکل. دارند داللی برنمی

 .ای که در اختیار دولت است، بازار را کنترل و حضور تولیدکننده را در بازار مصرف پررنگ کنیم های نظارتی گذارد و سیاست می

 بار نیست؟  در حال حاضر این وظیفه سازمان میادین میوه و تره

ها  توانیم تشکل می. ن عامل توقف در حضور تولیدکننده استتری ایم، اما این سازمان خودش االن بزرگ سازمان میادین درست کرده

توانیم از آنها  نمی. ساز دولت هستند های تعاونی که دست هایی واقعی که از مردم تشکیل شده، به وجود بیاوریم نه اتحادیه و اتحادیه

 .اند طبق آن کار کنند رسد و موظف آنها میبرای اینکه یک دستورالعمل به . های تولید را متوجه شوند انتظار داشته باشیم واقعیت

آیا کنترلی روی این . ها هستند که در آنجا حضور دارند طور که گفتید میادین کنونی جایگاه تولیدکننده نیست و این دالل همان

 قضیه وجود ندارد؟

جایگاه رسیده در مناطق 077د شهرداری این جایگاه را که االن به حدو. ها باید حقوق شهروندی عموم را حفظ کنند شهرداری

، گران خرید نکنند و بازار از تولید به مصرف باشد، اما  ها فروشی شهر تهران ایجاد کرد به این نیت که مردم از لوکس مختلف کالن

ا آنها ارتباط صورت مستقیم ب کننده به ها در این میادین باشند تا مصرف ها کجا هستند؟ طبق قانون باید تولیدکننده االن تولیدکننده

شهرداری هم قطعا از این درآمدها . هاست و سازمان میادین زیر دست شهرداری است ها در اختیار دالل اما االن غرفه. داشته باشند

شود و افرادی که آنجا هستند  شود، محاسبه می ای که از میادین خارج می از ترازویی که باید فروخته شود تا جعبه. منتفع است

ساختاری که در آن تولیدکننده بتواند برای عرضه محصول خود . کدام آنها به نسبت اکثریت تولیدکننده نیستند و هیچاند  مشخص

 .ها باید حضور داشته باشند تا ساختار درستی داشته باشیم اقدام کند تشکیالتی است که باید ساماندهی و حمایت شود و تعاونی

کشاورزی تاحدودی خودکفا هستیم، آیا واردات محصوالت کشاورزی با درنظرگرفتن تولید با توجه به اینکه در برخی از محصوالت 

 گیرد؟ کشور انجام می

شده کنترل کنیم و نیاز واقعی جامعه به واردات را ارزیابی  ریزی باید ساختار بازار واردات را با ایجاد یک سیاست حمایتی و برنامه

ت جهاد کشاورزی صورت گرفته و از وزارت صنعت و معدن و تجارت منتزع شده، چون به همین دلیل طرح انتزاع در وزار. کنیم

براین اساس این وزارتخانه باید . کند عنوان متولی به تولید واقعی فکر می کنند، اما وزارت جهاد کشاورزی به آنها بازرگانی فکر می

عوارض واردات فقط اشباع بازار . ه را به بازار تزریق کندآمار درست داشته و کمبودها را درست محاسبه کند و نیاز واقعی جامع

ها با آن مبارزه کردیم و عوارض نباتی را از میان برداشتیم، اما بعد از چند سال شاهد حضور و  است که سال  نیست، بلکه آفات نباتی

اردات موافق هستم در صورتی که عوارض بعد بنابراین با و. ایم که میلیاردها ضرر ساختاری به جامعه تولیدی زده است بروز آن بوده

 .دوم اینکه نیاز واقعی خودمان را بررسی کنیم و به اندازه نیازمان وارد کنیم. از واردات را محاسبه کنیم

 در حال حاضر نیازمان چقدر است؟

. ون تن گندم وارد کردیمیک سال در گندم خودکفا شدیم، ولی شش میلیون تن جو وارد کردیم و سال بعد هفت میلی. متغیر است
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اند که یکی از آنها محصوالت  محصوالت کشاورزی دو دسته. ریزی واردات را ساماندهی کنیم اینها نکاتی بوده که نتوانستیم برنامه

های تولید در آن محصول را متوجه شود و نسبت به نیاز  استراتژیک است و دولت باید روی آن حساسیت داشته باشد، توانمندی

در برخی مواقع واردات صورت گرفته، اما در زمان خودش تأمین نیاز انجام نشده و در زمانی به . ی به موقع واردات انجام دهدواقع

 .گران خریداری کنند درصد  17المللی را  اند محصوالت بین های اشتباه، این واردات صورت گرفته و مجبور شده علت داده

 ایم؟ ام محصول را وارد کردهطبق آخرین بررسی، شب عید چقدر و کد

صورت رسمی که بانک مرکزی تأییدش کند، هنوز  درستی بگویم؛ چون جدول آماری مربوط به گذشته بوده و آماری به توانم به نمی

را گیریم و باید با وزارت جهاد کشاورزی بررسی کنیم تا آمار  های مختلف می ما گزارشات خودمان را از استان. به دست نیامده است

ایم؛ مثال در بحث میوه نیازی به   در بیشتر محصوالتی که فصلی بوده در مسائل باغبانی، دام و طیور واردات داشته. به دست بیاوریم

وری در مرز داشته  صورت اختیاری که پیله اند؛ یعنی به صورت مرزی وارد کرده واردات سیب و مرکبات نداشتیم، اما متأسفانه به

اند اگر نیازی را در منطقه خودشان احساس کنند، فقط در همان منطقه توزیع کنند، ولی متأسفانه بخشی  موظف ها وری پیله. است

 .نداشتن، در مناطق دیگر توزیع شده است دلیل نظارت از آن به

 در کدام کاالها این اتفاق افتاده است؟. شما اشاره کردید واردات برخی از محصوالت ضروری نبوده است

کردیم؛ برای مثال ما بهترین سیب دنیا را داریم، اما  رهنگ مصرف محصوالت کشاورزی داریم که باید براساس آن عمل میما یک ف

با توجه به . آن سیب را در داخل تولید کنیم« واریاته»توانیم  می. ایم با واردکردن سیب ترش فرانسوی ذائقه مردم را تغییر داده

انواع محصول را هم داریم و نیازی نیست این محصوالت را وارد کنیم، اما در ارتباط با محصوالت  اقلیمی که داریم توانمندی تولید

اگر . استراتژیک قطعا باید واردات داشته باشیم؛ چون پتانسیل تولید محدودی داریم و وظیفه دولت است که آن کاال را تأمین کند

در حال حاضر موز را وارد . کشاورزی روی واردات بازنگری کرده استبخواهیم صادقانه بگوییم در دولت یازدهم، وزارت جهاد 

توانیم نیازمان را تأمین کنیم و موز تولیدشده ما قابل رقابت با خارج از کشور نیست و به صرفه است که واردات  کنیم، چون نمی می

وانستیم شب عید کاالی جایگزین داشته باشیم، ت می. کننده بتواند ارزان از این محصول استفاده کند انبوه داشته باشیم تا مصرف

تر عرضه کنیم تا مردم به جای استفاده از بعضی محصوالت لوکس مانند انگور از این  توانستیم در بازار ارزان مانند کیوی که می

انجام داده مؤثر واقع باره  هایی که خانه کشاورز دراین العمل شویم و عکس االن به تعادل منطقی نزدیک می. محصول استفاده کنند

 .شده است

در دولت گذشته واردات محصوالت کشاورزی افزایش چشمگیری داشت، آیا این روند در دولت کنونی ادامه داشته یا اصالح شده 

 است؟

ا نیاز ه رویه شکر، در محصوالتی که دامداری این روند اصالح شده است؛ برای مثال واردات در محصوالتی که باغبانی یا واردات بی

شد، اصالحاتی انجام شده و به این ترتیب اکنون وزارت جهاد کشاورزی اقدام  هایی که برای مصرف دام و طیور وارد می دارند و ذرت

گیری است و ساختار موازنه  گونه ساختار تولید در حال شکل دهد و این به خرید ذرت کرده و آن را در اختیار تولیدکنندگان قرار می

 .شود رف هم ساماندهی میتولید با مص

توجهی  گذاری درست بتوانیم نیاز واقعی جامعه را ارزیابی کنیم و مشکالتی که در گذشته به علت بی اگر با همین روند و با سرمایه

وانیم ت باید در نظر داشت که نمی. توانیم به اندازه نیاز مصرف، واردات داشته باشیم نسبت به واردات صورت گرفته را حل کنیم، می

 .تواند به همه محصوالت دست پیدا کند و به خودکفایی برسد نیاز به واردات را منکر شویم چون هیچ کشوری نمی

 آیا تخمینی در زمینه میزان قاچاق محصوالت کشاورزی وجود دارد؟

عنوان  به. شکل کرده استرویه، به همراه قاچاق بسیاری از محصوالت کشور را دچار م واردات بی. خیر، آمار مشخصی وجود ندارد

رویه،  روز باغات چای ما از بین رفته؟ چون با واردات بی شود؛ اما چرا روزبه های مازندران و گیالن تولید می مثال چای در در استان
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ته به های تولیدی که وجود داش کردیم و پتانسیل گذاری می که باید در این بخش سرمایه درصورتی. محصول چایمان را نابود کردیم

  01هزار هکتار به حدود   07اکنون باغات چای از . شد تا بتوانیم از این تولید باارزش در داخل استفاده کنیم ویالسازی تبدیل نمی

چای ایرانی بسیار . ای بوده که به این بخش زده؛ چون نتوانستیم از تولیدمان حمایت کنیم ترین ضربه هزار هکتار رسیده که بزرگ

کنندگان روشن و بخش تولید را حمایت  چای خارجی است؛ چون رنگ و اسانس ندارد و باید این جایگاه را برای مصرفتر از  مرغوب

وظیفه دولت حمایت از تولید داخل است که در . کنیم زنیم و چای خارجی را تبلیغ می کنیم، اما متأسفانه بنرهای مختلف می

 077و  میلیون هزار تن بوده که یک 977و  رنج مصرفی در کشور حدود دومیلیوناکنون میزان ب. گذشته این کار انجام نشده است

مان را سرپا نگه  کاری بنابراین باید به اندازه کمبودمان واردات داشته باشیم تا مزارع برنج. کنیم هزار تن آن را در داخل تولید می

میلیون تومان  07ا داشته باشیم که برای ایجاد هر شغل باید این محاسبه ر. چون تولید برای تولیدکننده یک شغل است. داریم

باید به اندازه . دهیم هایی است که به مردم می گذاری نیاز است و اگر این مبلغ را در بخش تولید تزریق کنیم بهتر از یارانه سرمایه

 .مصرفمان، نیاز واقعی را وارد کنیم

 . ...اغلب از مجاری رسمی بوده که به تولید صدمه زده است آورد که واردات های شما این ظن را به وجود می گفته

توان عدد و رقمی برای آن مشخص کرد، به این دلیل که کیفیت محصوالت وارداتی  صورت قاچاق بوده و نمی بسیاری از واردات به

مجوزی که شش ماه . کندباید از طریق سازمان استاندارد سنجیده شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز واردات را صادر 

این . شود چه میزان باید االن وارد شود و چقدر بعدا وارد خواهد شد مشخص هم نمی. تمدید است اعتبار دارد و شش ماه دیگر قابل

ورت ص شود که به عنوان قاچاق اعالم می چون زمانی کاالیی به. توانیم کاالهای قاچاق را آمارگیری کنیم بنابراین نمی. یک ایراد است

چون در این محاسبه نتوانستیم جواب . که واردات باید طبق قانون از طریق گمرکات کشور وارد شوند درصورتی. غیررسمی وارد شود

 .بگیریم، ارائه آمار یا هر آماری اشتباه خواهد بود

 یعنی حدس شما این است که واردات رسمی بوده؟

دم اما وقتی واردات صورت گرفته، قطعا از یکی از مبادی مشخص که گمرکات کند من این کار را نکر دولت عنوان می. قطعا بوده

 .کشور است، انجام شده است

 شوند؟ اینها چطور وارد می. دانیم های وارداتی هستند که اشکال عجیبی دارند و ما حتی نامشان را هم نمی میوه

متعلق به کشورهای حاره هستند و من خودم یکی از این  هایی هستند که میوه. کند این یکی از مسائلی است که سؤال ایجاد می

این میوه به رنگ . آید این میوه به علت اقلیمی که داریم، خیلی هم خوب عمل می. ام در تنکابن تولید کرده( پشن فروت)ها را  میوه

های دیگر که در بازار  یوهیا م. هاست ترین میوه یکی از گران. فرنگی دارد ای و نصف کیوی است، ولی داخلش طعم توت قهوه

هرحال،  به. شوند شود که ممکن است تولید داخل باشند، اما بسیاری از آنها از خارج کشور وارد می آباد و تجریش دیده می بهجت

 .وغریب مشخص نیست که وارداتی است یا نه های لوکس و عجیب میوه

 مخاطبان این محصوالت هم صرفا طبقات مرفه هستند؟

اما قطعا . خرد که امتحان کند و ببیند این میوه چه طعمی دارد هزار تومان نمی 07کسی یک میوه را به قیمت کیلویی قطعا، چون 

شود، اما چون مردم از آن  گیرد، مثال آناناس وارداتی است و در داخل تولید نمی اگر مصرف بازار باشد، واردات هم صورت می

 .واردات آن اشکالی نداردکنند و عوارض نباتی ندارد،  استقبال می

 شود؟ چطور واردات سبب عوارض نباتی می

شود، روی کاالهای تولیدی ما  ای وقتی وارد کشور می وقتی یک میوه آلودگی نباتی دارد، مثل جارو جادوگر یا مگس مدیترانه

تواند به باغات  داریم آثار و عوارض آن می ها را نگه می شود؛ وقتی در انبارها این میوه کند و به باغات منتقل می آلودگی ایجاد می

اینها . هزار درخت لیموترش را آلوده و خشک کرده است 077ارو جادوگر که در استان هرمزگان بیش از مثال آفت ج. منتقل شود
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 .نکاتی است که باید در حفظ نباتات به آنها توجه و از این حیطه حراست کنیم

 یک از محصوالت کشاورزی مافیای واردات دارند؟ کدام

 کنند؟ رد میمثال موز را چه کسانی وا. نامش را مافیا نگذاریم

 .کنند شاید بهتر باشد بگوییم انحصاری وارد می

شد، تا پنج هزار تومان  تومان فروخته می 097کنترل است، اما امسال موزی که باید  اتفاقا موز تنها محصولی است که وارداتش قابل

شده  یا تفاوت قیمت تمام. ستاگر در هر کیلو این تفاوت قیمت را محاسبه کنید، یک رقم غیرقابل تصور ا. هم فروخته شد

تولیدکننده تمام مشکالت و تورم را . تولیدکننده و مصرف را اگر محاسبه کنید حداقل در هر کیلو دو هزار تومان تفاوت وجود دارد

شود، چون نیاز دارد وامی را که  خواهد قیمت خودش را عرضه کند با هزار عالمت سؤال مواجه می کند، اما وقتی می تحمل می

 .شود داند، در نتیجه در این بین تنها اوست که متضرر می تولیدکننده کاری جز تولید نمی. گرفته، پرداخت کند

 تواند بر کشاورزی در کشور مؤثر باشد؟ این خبر چقدر می. درصد از جامعه کشاورزان کم شده است47شده  طبق آمار گفته

به این دلیل که . ذاری منفی داریم؛ یعنی کشاورزی ما در حال افول استگ وقتی در بخش کشاورزی رشد سرمایه. کامال درست است

های ما که باید در بخش کشاورزی صورت بگیرد،  یابد و حمایت روز افزایش می شود روزبه هایی که بر جامعه تولید تحمیل می هزینه

این مسئله یک کارشناسی درست داشته باشیم از بانک کشاورزی که مختص این کار است تا جاهای دیگر، باید در . شود انجام نمی

طور  سال گذشته به مراتب این مسئله بیشتر بوده و همین 47گذاری در بخش کشاورزی رشد منفی داشته؟ در طول  که چرا سرمایه

صورت  های الزم گذاری ها و سرمایه این روند ادامه دارد، چون تولیدات کشاورزی ما اختصاصی نیست؛ به این دلیل که حمایت

ریزی مشخص کرد که از  گیری و با برنامه های تورم را باید در بخش تولید اندازه هزینه. روز بیشتر شده نگرفته و در عوض تورم روزبه

برای اینکه تولید پایدار داشته باشیم باید ساختار بازار و . های تورمی را در بخش تولید جبران کرد توان هزینه چه طریق می

 .های خود را از دست بدهیم ید را براساس یک کارشناسی درست بررسی کنیم، در غیراین صورت ممکن است مزیتهای تول هزینه

 کنید؟ درصد را تأیید می47پس 

 .کنم کنم، اما تکذیب هم نمی تأیید نمی

 شود؟ گیرد یا شامل بخش مرغ و ماهی هم می ها را در نظر می خانه کشاورز بخش میوه و باغ

. دامپروری خودش کشاورزی است. گویند کشاورزی و دامپروری ای می عده. ها این اشتباه را دارند وبی است و خیلیاتفاقا سؤال خ

. زیست، تولیدات درختی، درختکاری  شود؛ محیط طبق قانون اساسی هر چیزی که با آب و خاک در ارتباط باشد کشاورزی تلقی می

ن کشاورزی در اصل همان چیزی است که قانون اساسی گفته و کشاورزان همه دام و طیور جزء زنجیره کشاورزی است؛ بنابرای

های تعاونی سراسری دامداران، مرغداران،  در خانه کشاورز اتحادیه. دانند که خانه کشاورز جایگاه حمایتی همه کشاورزان است می

عنوان  کشاورز نماینده دارند و خانه کشاورز بههایی هستند که در شورای مرکزی خانه  کاران و صنایع تبدیلی همه جزء گروه پنبه

 .کند بان حقوق جامعه کشاورزی را رصد می ه دید

کنند گاهی بیش از حد ضروری  اگر به سالمت محصوالت بپردازیم، خواهیم دید که میزان کود و سمی که کشاورزان استفاده می

 تواند بر سالمت افراد تأثیر بگذارد؟ آیا این امر می. است

دلیل عدم  گوییم ما کشاورزان به درست است که ما می. شوند یا نه سؤال مهمی است که آیا محصوالت کشاورزی سالم تولید می این

در . اند کنند، آیا کود درستی به ما تحویل داده اطالع؛ اما آنهایی که ما را به افزایش کود، افزایش سم یا موارد دیگر متهم می

 17شود،  یعنی کودی که در اختیارشان قرار داده می. اند ها به جای کود، خاک تحویل داده انههای گذشته اکثریت کارخ سال

توانم  نمی. بیند افزایش مصرف کود نتیجه نداشته، درواقع به مزارع خودش خاک پاشیده کشاورز هم وقتی می. درصدش خاک است

یابی کنیم، باید ببینیم ارزش  اط با این جریان اگر بخواهیم ارزشاما در ارتب. ها این اتهام را به کار ببرم درمورد همه کارخانه
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 های تولید کود چقدر بوده است؟ کارخانه

 های تولید کود دولتی هستند یا رقابتی؟ کارخانه

. باید ببینیم کود وارداتی کیفیت خوب داشته یا نه. بعضی کودها وارداتی هستند. االن بخش خصوصی وارد بخش تولید کود شده

معاونت زراعت . کردن کود اقدام کرده کنند؛ کمااینکه وزارت جهاد کشاورزی برای باکیفیت ؤسسات استاندارد این را تأیید نمیم

. های تولید کود آلی و شیمیایی زیر بوته آزمایش این مؤسسه هستند االن بسیاری از کارخانه. وزارت جهاد کشاورزی هم اقدام کرده

ده و امیدواریم این اتهام از روی تولیدکننده کشاورز برداشته شود و یک فرموالسیون درست در اختیار های نظارتی اعمال ش سیاست

مان را باال  وری ای باشیم که بهره باید تولیدکننده. کاری را با فالن کیفیت کود به عمل بیاورید ما قرار دهند و بگویند زمین برنج

 .افزوده کنیم یم که بتوانیم هزینه سربار را کاهش داده و تولید ارزشها را باال ببر پس باید کیفیت زمین. ببریم

 آیا استفاده از آب فاضالب برای محصوالت کشاورزی صحت دارد؟

توانیم حکم کلی دهیم  البته نمی. بله، در گذشته این کار صورت گرفته و وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی جلوی این کار را گرفتند

ممکن است در جاهایی استفاده شود اما سیاست تولید غذای سالم در دستور کار وزارت بهداشت . گیرد رت نمیکه این کار دیگر صو

ای باشد که این موقعیت  گونه و دولت است و وزارت جهاد کشاورزی روی این مسئله حساس است و امیدواریم سیاست نظارتی به

 .حفظ شود

 بحث واکس میوه به کجا رسید؟

کنترل مؤسسه  شد که از کشورهای اروپایی وارد شده بود و چون مبادی ورودی این واکس تحت هایی استفاده می در گذشته واکس

کند  ها را دفرمه می دیدیم که واکس وارداتی میوه اما می. توانست موردتأیید قرار بگیرد استاندارد نبود، صحت و سقم آن نمی

به . واکس ممکن بود اثرات شیمیایی داشته باشد. ئی در شکل محصول داشتهایی که از چین آمده بود اثرات سو مخصوصا واکس

البته من در . اش از ترکیبات خوراکی است این خاطر تولیدکنندگان داخل واکسی را تعریف کردند که خوراکی است و مواد اولیه

 .گو باشند توانم مرکزی را به شما معرفی کنم که پاسخ گویی نیستم و می جایگاه پاسخ

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 سالمت
 فودپرس س 1060خرداد ماه  0یک شنبه 

 خطر افزایش فشار خون با افراط در مصرف مواد قندی 

دهد،  درصد فشارخون را افزایش می 07یک فوق تخصص نفرولوژی با بیان اینکه استفاده بیش از حد مواد قندی،  <غذا و تغذیه

 .شود افراط در مصرف مواد قندی منجر به بروز دیابت، سندروم متابولیک و افزایش فشار خون می: تاکید کرد

کاهش وزن، استفاده از : تواند به کنترل فشارخون منجر شود، گفت لقا احمدی با اشاره به اینکه اصالح رژیم غذایی می دکتر فرخ

الم شامل مصرف پروتئین کم چرب و حذف مصرف نمک، الکل و دخانیات به همراه ورزش منظم از جمله مواردی رژیم غذایی س

 .است که رعایت آن از سوی جوامعی با فشار خون باال، منجر به کنترل و کاهش فشارخون شده است

کاهش مصرف پتاسیم : فشارخون موثر باشد، افزودتواند با تاثیر بر عروق در کاهش  وی در ادامه با اشاره به اینکه مصرف پتاسیم می

توان این باالنس را تغییر داد و از احتباس آب و نمک  شود، بنابراین با افزایش مصرف پتاسیم می باعث احتباس آب نمک در بدن می

 .جلوگیری کرد

های  دهد که مصرف انواع چربی یمطالعات انجام شده نشان م: این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطر نشان کرد

 .اند آن را جایگزین وعده غذایی ناسالم پیشین خود کنند شود که توانسته غیراشباع منجر به کاهش فشارخون در افرادی می

تواند فشار خون را  گرم در روز می 11تا  17مصرف مواد قندی حاوی فیبر به میزان : این فوق تخصص نفرولوژی در پایان یادآور شد

 .کاهش دهد و بر پایین آمدن حمله قلبی موثر باشد

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 سالمت
 ایسنا - 106۱خرداد  2شنبه 

 آال و فلزات سنگین در مرغ ردپای سرطان در قزل

ها دیده نشده و تنها  آالینده، مشکل خاصی در آن 06پایش هفت فرآورده خام دامی از منظر از مجموع : رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت

در شیر و فلزات سنگین در مرغ دیده شده  "مایکوتوکسین"آال،  زا در ماهی قزل های انجام شده رد پای ماده رنگی سرطان برداری در برخی نمونه

 .زم برای کاهش این مخاطرات به تولیدکنندگان داده شده استکننده نیست و هشدارهای ال ها نگران که میزان آن

های خام دامی اظهار  وگو با خبرنگار ایسنا، ضمن تاکید بر ضرورت حفظ و ارتقای سالمت و بهداشت محصوالت و فرآورده مهدی خلج در گفت

تا سفره مردم را نظارت بهداشتی کنیم که شاید  اگر می خواهیم به غذای سالم دسترسی پیدا کنیم راهی جز این نداریم که از مزرعه: کرد

 .سازمان دامپزشکی تنهاترین دستگاهی باشد که این وظیفه را برعهده داشته باشد

در : های خام دامی را انجام داده است، افزود های اخیر طرح پایش سالمت محصوالت و فرآورده وی با بیان اینکه سازمان دامپزشکی طی سال

های دامی از جمله گوشت مرغ،  های بسیاری از هفت محصول و فرآورده برداری محصوالت دامی طی چند سال اخیر نمونهطرح پایش سالمت 

آالینده گوناگون مورد آنالیز و ارزیابی قرار  06مرغ، گوشت قرمز، شیر، عسل، خوراک دام وغیره انجام شده که این محصوالت از نظر  تخم

  .اند گرفته

. اند براساس نتایج به دست آمده از آزمایشات انجام شده، این محصوالت تقریبا بدون مشکل بوده: شکی کشور ادامه دادرییس سازمان دامپز

  .بندی کامل نرسیدیم البته در مورد مرغ و شیرخام هنوز به جمع

 اخطار به مزارع پرورش ماهی و رصد محصوالت قبل از خروج از مزرعه

 رییس سازمان دامپزشکی
. در برخی موارد دیده شده است "کلین  ماالشیت"آال رد پای  های انجام شده از مزارع پرورش ماهی قزل برداری در نمونه: تصریح کردخلج 

های دامی دیده  زاست و به این دلیل نباید در فرآورده ریزی به کار برود که سرطان یک ماده رنگی است و باید در صنایع رنگ "ماالشیت کلین"

  .کردند های سطحی از آن استفاده می های خارجی یا قارچ دهندگان به صورت غیرمجاز برای مبارزه با انگل برخی پرورششود اما 

سازمان دامپزشکی : زا استفاده کرده بودند، گفت سازی چند مورد گزارش شده که به صورت غیر قانونی از این ماده سرطان وی با اشاره به معدوم

پروران معرفی کرد و بر همین اساس از سال گذشته اعالم شد که هیچ ماهی  آزمایشات خود، ماده جایگزین را به آبزی برداری و پس از نمونه

 .گیری از آن مزرعه، عرضه این محصول را مجاز اعالم کند آالیی اجازه عرضه به بازار را ندارد مگر آنکه سازمان دامپزشکی پس از نمونه قزل

 وشت مرغرد پای فلزات سنگین در گ
یکی دیگر از کارهایی که انجام شد در زمینه پایش میزان فلزات سنگین در گوشت مرغ بود، چراکه : رییس سازمان دامپزشکی کشور اظهار کرد

بعضا تشویشی در اذهان عمومی ایجاد شده بود که در مرغ تولید شده داخلی فلزات سنگین وجود دارد، البته سازمان دامپزشکی آن را تایید 

گیرد  دی کلسیم فسفات مورد استفاده قرار می کرد اما میزان آن از حداکثر مجاز بیشتر نیست و تنها اسید فسفوریکی که برای استخراج 

که اسید فسفوریک فود گرید باید به  ناخالصی داشت و فلزات سنگینش از حداکثر مجاز باالتر بود که هشدار دادیم مشکل باید حل شود یا این

  .ر بازار عرضه شودجای آن د

های  تر نسبت به سال تر و مجهز کننده طرح پایش سالمت محصوالت دامی در سال جاری دقیق های مرجع اجرا خلج با بیان اینکه آزمایشگاه

شیر  جواب آزمایش های انجام شده روی: شوند، عنوان کرد های گذشته نیز برطرف می گذشته هستند و بر اساس تجربیات گذشته نقایص سال

در شیر وجود  "مایکوتوکسین"شد که  های دامی هنوز تجمیع نشده است اما در گذشته مطرح می در قالب طرح پایش محصوالت و فرآورده

 .دارد و میزان آن باالست

 المللی و مردود در استانداردهای اتحادیه اروپا شیر مورد تایید در کدکس غذایی بین
نانوگرم در لیتر است که البته برخی  177مشخص شده  "مایکوتوکسین"المللی برای  کدکس غذایی بینمیزان مجازی که در : وی اعالم کرد

. در شیر قرار داد "مایکوتوکسین"نانوگرم در لیتر تعیین شده، مالک سنجش و ارزیابی  17های اتحادیه اروپا را که  دیگر معتقدند باید استاندارد
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البته . یار قرار دهیم هیچ مشکلی در شیر از این نظر وجود ندارد و کمتر از حداکثر مجاز تعیین شده استالمللی را مع اما اگر کدکس غذایی بین

 .تر هستیم از استاندارد اتحادیه اروپا کمی پایین

را با ریاست  در این راستا از همه استانداران تقاضا شده تا کمیته ارتقای کیفیت بهداشتی شیرخام: رییس سازمان دامپزشکی کشور اظهارکرد

ین معاونان استاندار و دبیرکلی سازمان دامپزشکی تشکیل دهند و سازمان جهاد کشاورزی، اتحادیه دامداران، دانشکده علوم پزشکی و غیره در ا

 .آوری شیر و قبل از فرآوری شدن، این محصول را پایش و نظارت کنیم کمیته عضویت پیدا کنند که از مبدأ تولید تا مراکز جمع 

 ها میگوی ایرانی مورد تایید اوپایی

 رییس سازمان دامپزشکی
که اتحادیه اروپا  در زمینه میگو نیز با توجه به این: خلج با بیان اینکه در زمینه گوشت قرمز و تخم مرغ هنوز نتایجی استخراج نشده است، گفت

های انجام شده  ه ایرانی تایید کند و براساس نتایج آزمایشکنند های صادر صادر شده از سوی سازمان دامپزشکی را برای شرکت EC باید کد

ها و فلزات سنگین  مانده های اتحادیه اروپا، هیچ مشکلی از نظر باقی تک مراحل تولید و صادرات میگو و نتایج آزمایش سازمان دامپزشکی در تک

 .وجود ندارد

به دام، فرآورده خام دامی، آالیش دامی، دارو و غیره صادر شده است که نوع کاالی مربوط  96مجوز بهداشتی برای صادرات  0414: وی افزود

اما . شود های دامی محسوب می هزار رأس دام سبک نیز صادر شده است و این رکورد جدیدی در صادرات محصوالت فرآورده 016حدود 

های خام دامی همواره در صادرات و واردات شرط  کننده سالمت و بهداشت، محصوالت و فرآورده سازمان دامپزشکی به عنوان متولی تضمین

  .آور بهداشتی را رعایت کرده است الزام

در زمینه سالمت و بهداشت مواد غذایی باید به مساله امنیت غذایی توجه کرد؛ بنابراین سازمان : رییس سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد

  .های بعدی تولید را از این نظر تضمین کنیم توانیم زنجیره ندهیم نمی دامپزشکی معتقد است اگر خوراک بهداشتی دام را ارتقاء

 ایجاد اسکله اختصاصی برای تخلیه خوراک دام

خلج اظهار امیدواری کرد امسال با حمایت وزیر جهاد کشاورزی و دولت اسکله اختصاصی برای تخلیه خوراک دام ایجاد شود؛ به 

از سوی . شوند محصول دیگری به ویژه مواد شیمیایی نگهداری نشوند محصوالت اساسی تخلیه میای که این  ای که در اسکله گونه

  .ها و خوراک دام و طیور ایجاد شود نقل ویژه برای نهاده و دیگر انبار اختصاصی و ناوگان حمل

هزار واحد پرورش صنعتی  10واحد دامداری روستایی، صنعتی و عشایری،  هزار 61سازمان دامپزشکی در گستره : وی اعالم کرد

کشتار گاه صنعتی دام و طیور،  077آوری شیر،  مرکز جمع 619کارخانه خوراک دام ،  4711واحد پرورش آبزیان،  6177طیور، 

های خام  هزار وسیله حمل و خودرو فرآورده 01شناور صیادی، بیش از  077هزار  47بندی،  ای و مرکز بسته مرکز سردخانه 4477

 .های خام دامی نیز در کشور موظف به انجام وظایف خود است مرکز عرضه فرآورده 001ار و هز 414و 

http://www.isna.ir/fa/news/61707177169 
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 شیالت

 آیانا 1060خرداد  40, یکشنبه

 ! ما دالل نیستیم 
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های تکثیر و پرورش و صادرات آبزیان با نگارش پاسخی رسمی و مکتوب به اظهارات 

 .صادرات به روسیه، واکنش نشان دادروسای سازمان های دامپزشکی و سازمان شیالت ایران در رد وجود انحصار برای 

به دنبال انتشار خبری به نقل از ارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه تعاونی های تکثیر و ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

است و  پرورش و صادرات آبزیان که معتقد است صدور مجوز صادرات به روسیه با شبهه انحصار برای شرکت هایی خاص توام بوده

به دنبال این نظر، روسای سازمان های دامپزشکی و سازمان شیالت ایران نیز در اظهاراتی به تکذیب ادعای هرگونه انحصار 

پرداختند، مدیرعامل اتحادیه یادشده، در جوابیه ای که متن آن عینا و بدون دخل و تصرف منتشر می شود، کوشیده تا بر ادعای 

 .سازمان یاد شده با صادرات از سوی سایر شرکت های آبزی را موجه نداند خود صحه گذارد و مخالفت دو

 بسمه تعالی

 (ایانا)سردبیر محترم خبرگزاری محترم کشاورزی ایران

 .سالم علکیم

، پیرو انتشار خبر ایجاد انحصار در صادرات محصوالت شیالتی ایران به روسیه و مطالب عنوان شده در پاسخ به آن توسط "احتراما

روسای محترم سازمان دامپزشکی کشور و سازمان شیالت ایران در آن رسانه، توضیحات ذیل جهت تنویر افکار عمومی ارسال می 

 .مزید امتنان خواهد بود که نسبت به درج آن اقدام گردد. گردد

اط مختلف جهان داشته که میلیارد دالر واردات محصوالت شیالتی از نق 0/1روسیه بیش از  1740برابر آمار موجود در سال -4

لذا با توجه به موقعیت ممتاز ایران در منطقه و وجود راه . هزارتن انواع میگو یکی از اقالم وارداتی به آن کشور بوده 407فقط 

 .دریایی فی مابین دو کشور اهمیت این بازار بزرگ برای صادرات محصوالت شیالتی ایران بیش از پیش روشن می گردد

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران، این اتحادیه با همکاری صندوق توسعه  10ماده  9ی اجرای بند لذا در راستا

صادرات آبزیان ایران خود را مکلف به پیگیری رفع موانع صادرات محصوالت شیالتی به این بازار بزرگ و استراتژیک دانسته و از این 

افقتنامه قرنطینه دامی فی مابین دو کشور از مهم ترین موانع غیر تجاری پیش رو بود که از رو با بررسی های انجام داده، نبود مو

، وزارت (سازمان دامپزشکی کشور، سازمان شیالت ایران )از طریق مراجع ذی ربط مانند وزارت جهاد کشاورزی  4006سال 

این امر را پیگیری ... تیرانی جمهوری اسالمی ایران و امورخارجه و سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق تعاون ایران، سازمان کش

یادداشت تفاهم نهمین نشست کمیسیون  47-6به گونه ای که با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران موضوع در بند . نمود

با وجود این . تمورد تاکید قرار گرف( در تهران برگزار گردید 17/9/4067که درتاریخ )همکاری های تجاری و اقتصادی دو کشور 

چرایی عدم انجام موضوع را از سازمان  41/47/4067تفاهم و عدم اجرای عملی آن مجددا صندوق توسعه صادرات آبزیان در تاریخ 

در ادامه راه سازمان دامپزشکی نبود اعتبار برای دعوت از طرف های روسی را یک مشکل عنوان کرد که . دامپزشکی پیگیری کرد

هزینه های این دعوت را متقبل شد که درصورت جلسه نشست  11/41/4067مورخ  71-490/0ی نامه شماره بالفاصله صندوق ط

مشترک سازمان شیالت و سازمان دامپزشکی و صندوق مورد تاکید قرار گرفت که باز نتیجه ای حاصل نشد و با پیگیری های انجام 

میسیون دائمی همکاری های تجاری واقتصادی دو کشور مورد یادداشت تفاهم دهمین نشست ک 44-0شده موضوع مجددا در بند 

مورخ  0099/07/61تاکید قرار گرفت و دوباره صندوق هزینه های پذیرش هیات روسی را تقبل نمود که موضوع طی نامه شماره 

و باز هیچگونه مدیر کل محترم وقت دفتر قرنطینه و امور بین الملل سازمان دامپزشکی به مراجع ذیربط منعکس  47/1/4061



 4931اول خرداد  اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

191 
 

تا در ادامه این داستان و پیگیری های متعدد از مراجع مختلف با طرح مشکل و موضوع عدم همراهی !!!! نتیجه ای حاصل نگردید

جدی وزارت جهاد کشاورزی در حل این معضل، درجلسه ای که با حضور جناب آقای حجتی، وزیر محترم جهادکشاورزی برگزار 

ن اتحادیه صورت گرفت و بادستور اکید ایشان مجموعه وزارت مذکور و از جمله سازمان دامپزشکی گردید طرح موضوع توسط ای

یادداشت تفاهم یازدهمین اجالس کمیسیون مشترک همکاری های  9-0کشور، مکلف به حل مشکل شدند تا در نهایت دربند 

ناسان روسی بعد ازنزدیک به چهار سال در ایران اقتصادی دو کشور و سفر رئیس سازمان شیالت ایران به روسیه و حضور کار ش

اما گویا این تازه آغاز راه بود، چرا که . مشکل یکی از موانع غیر تجاری صادرات محصوالت شیالتی به این بازار بزرگ حل شد

چند ساله را به باد  سازمان شیالت ایران و سازمان دامپزشکی کشور با ایجاد انحصار در صادرات به روسیه عمال نتیجه پیگیری های

دادند که شاهد مدعا نیز آمار صادرات محصوالت شیالتی ایران به روسیه منتشره توسط گمرک جمهوری ایران است که در ذیل 

ک سایر ماهی ها بجز ماهی های آزاد اقیانوس آرام، اقیانوس اطلس و ماهی آزاد دانوب و ماهی قزل آال ) 70704677تعرفه شماره 

دالر صادرات توسط این شرکت ها  19600کیلوگرم وارزش  0617به وزن (نای یخ زده، باستثنای جگر و تخم ماهی یخ زده باستث

داشته ایم و خوب است که آقایان مدعی صادرکننده، به این آمار توجه ویژه داشته باشند و آن را با حجم این بازار مقایسه کنند که 

 .ندارد)...( آمار صادرات ما جز نشان از 

1 -

مبادرت به امر صادرات و واردات کاال به صورت تجاری مستلزم  "قانون مقررات صادرات و واردات آمده است که  0در ماده -4-1

 .بنا براین هرکس که دارای کارت معتبر بازرگانی است می تواند در این عرصه وارد شود  "داشتن کارت بازرگانی است 

نظارت بهداشتی کشتارگاه ها وکارخانه ها ی تولید وتهیه فرآورده  "دامپزشکی آمده است که قانون سازمان 0در بند و ماده  -1-1

ودر هیچ کجای این قانون وظیفه ای دیگر برای دخالت غیر فنی و بهداشتی برای محدودیت تجارت دیده نشده  "های خام دامی 

 .است 

هدایت ونظارت  "حفاظت وبهره برداری از منابع آبزی تنها موظف به  قانون 0ماده  1سازمان شیالت ایران نیز با توجه به بند  -0-1

بدون "برکلیه فعالیت های صیادی، تکثیر و پرورش آبزیان، عمل آوری، صادرات و واردات آبزیان توسط اشخاص حقیقی وحقوقی 

 .دارا بودن قید ایجاد انحصار است

( مدظله العالی)توسط مقام معظم رهبری  11غ سیاست های کلی اصل اما با تغییرات در فضای اقتصادی کشور و پس از ابال -1-1

ممنوع اعالم شده ( مشابه این موضوع)فروش یا خرید اجباری  11و تبدیل این سیاست ها به قانون و صراحت آن در بند و ماده 

 .است

جلوگیری از این انحصار اشاره کرد، وجود  که می توان به آن برای.... و قوانین متعدد دیگری از جمله قانون برنامه پنجم و -1-1

 .دارد

از این رو مالحظه می فرمایید که سازمان دامپزشکی که حسب گفته رئیس محترم آن مسئولیت تشخیص واسطه تجاری و تولید 

آن بسپارد در این  را ندارد و تنها بایستی در چارچوب قانونی تعیین شده انجام وظیفه نماید و کار تجارت را به اهل فن.... کننده و

 .وخود به وظیفه نظارت بر بهداشت و کنترل کیفی بپردازد. امر مداخله نموده است

برادر گرامی جناب آقای عسگراوالدی، رئیس محترم اتاق . اینجا خوب است به نکته ای که خالی از لطف نیست هم اشاره کنم

ان خشکبار به روسیه هم می باشد؛ خوب است که جناب آقای بازرگانی مشترک ایران و روسیه یکی از بزرگ ترین صادرکنندگ

دکتر خلج، رئیس محترم سازمان دامپزشکی کشور آدرس مزارع و باغات ایشان را نشان دهد، چرا که از دید ایشان تولیدکننده تنها 

در عدم رفع مانع صادرات  ضمن آنکه عملکرد آن سازمان(. با عرض پوزش از جناب آقای عسگراوالدی)می تواند صادرکننده باشد 

 .سایر محصوالت دامی به روسیه نیز جای سوال و ابهام فراوان دارد
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اما جناب آقای دکتر صالحی رئیس محترم سازمان شیالت ایران نیز باید پاسخگو باشند که چرا لیست اعضای این اتحادیه را که 

مناسب است که ایشان به عنوان یک . ه متقاضی دیگری وجود نداردمتقاضی کار در روسیه بودند نادیده گرفته و عنوان نموده اند ک

، در حل سایر مسایل و مشکالت ...متخصص بازاریابی محصوالت شیالتی، به جای بیان اصطالحاتی نظیر دالل، واسطه تجاری و 

بازاریابی و بازارسازی  پیش روی صادرات به روسیه از جمله مشکل حمل و نقل، مسایل بانکی و تخصیص یارانه های مناسب جهت

همراهی و اقدام نمایند تا حداقل بخشی از پیش بینی ایشان برای ( با توجه به قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی .... ) و

همچنین با حذف حضور واسطه ها و دالل های در بازارهای . صادرات محصوالت شیالتی به روسیه در سال جاری محقق گردد

 ./شی در بازار به وجود آورندداخلی نیز آرام

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11070-4.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22708-1.html


 4931اول خرداد  اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

190 
 

 شیالت   
 آیانا 1060خرداد  49, چهارشنبه

 ( ره)ماهی صبیتی در ایستگاه تحقیقاتی بندر امام خمینی هزار قطعه بچه 933تولید 
اهواز از  -پروری جنوب کشور  وابسته به پژوهشکده آبزی (ره)ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام خمینی

 . ردرا آغاز ک Sparidentex hastaتکثیر ماهی صبیتی  14ماه  فروردین 91ابتدای سال جاری 

 07به نقل از روابط عمومی مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، در حال حاضر در ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

آماده تحویل برای پرورش ماهی در ( متری سانتی 1.1)روزه  97ماهی صبیتی  هزار قطعه بچه 477تانک پنج مترمکعبی بیش از 

 .های دریایی است قفس

صید توسط . ادامه داشت 60شروع و تا اوایل آذرماه  60ذکر است، صید مولدین وحشی ماهی صبیتی از اواخر شهریورماه الزم به 

مولد صبیتی  10در این مدت تعداد . های خوریات بندر امام خمینی و ماهشهر صورت گرفت وسیله قالب از آب صیادان ایستگاه و به

 ./صید شد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11096-4.html 
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 شیالت   
 آیانا 1060خرداد  40, دوشنبه

 اند  مدعیان انحصار در صادرات شیالت، یک کیلوگرم ماهی هم صادر نکرده
توانند در صادرات و واردات محصوالت تخصصی همچون آبزیان وارد شوند که  متأسفانه دارندگان کارت بازرگانی می

 . رو شود های جدیدی روبه شود بازار با تنش این امر گاهی باعث می

: با اعالم این خبر گفت( ناایا)دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

صورت مستقیم فرستاده شده است و  صورت نمونه و استفاده در بازار به کشور روسیه به تن انواع ماهی و میگو به 6تاکنون حدود 

 .صورت غیرمستقیم از مبادی آذربایجان و ارمنستان نیز صادرات این محصوالت انجام شده است عالوه بر آن، به

شود که بسیار حساس بوده و در این راستا صادرات به  روسیه از لحاظ مراودات تجاری کشوری محسوب می: فزوداکبر خدایی ا علی

رود، اما باید گفت که اعتماد مورد نیاز حاصل شده و مباحث قیمتی و کیفیت محصوالت باعث شده است که اندکی  کندی پیش می

 .روال صادرات کند باشد

دلیل قضیه روبل کاهش پیدا کرده و عالوه بر آن، کیفیت محصوالت ایرانی نیز  کشور روسیه به قدرت خرید: وی خاطرنشان کرد

 .کنند وارد می... ها از سایر کشورها همچون چین، بنگالدش، پرو، شیلی و بسیار باالتر از محصوالتی است که روس

اند و از  شرکت برای صادرات معرفی شده 46رد که شرکت صادرکننده آبزیان در کشور وجود دا 07تا  19حدود : خدایی ادامه داد

دهند؛ بنابراین باید گفت در این بخش هیچ انحصاری  درصد صادرات محصوالت شیالتی را انجام می 67شرکت،  44این تعداد 

 .اند ها راه انداخته ای مبحث آن را چندی است در رسانه وجود ندارد که عده

 !زنند؟ د، چرا از انحصار دم میکسانی که یک کیلوگرم صادرات نداشتن

های اخیر حتی یک کیلوگرم  زنند، طی سال ای که از انحصار دم می عده: دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران تصریح کرد

انجام  اند؛ بنابراین امیدواریم که اجازه دهند صادرات محصوالت شیالتی به روسیه و سایر کشورها در محیطی آرام ماهی صادر نکرده

 .گیرد

تواند هر  در بخش صادرات متأسفانه مشکل بزرگی وجود دارد و آن اینکه کسی که دارنده کارت بازرگانی است، می: وی یادآور شد

نوع محصول را صادر و وارد کند و در بخش آبزیان نیز کسانی که در بخش صادرات و واردات گوشت و مصالح ساختمانی حضوری 

کنند که این  حاضر که بازار این بخش حالت رکود دارد، اقدام به واردات ماهیانی همچون تیالپیا به کشور میفعال داشتند، در حال 

 .رو کند تواند تولیدکنندگان داخلی را با ضرر و زیان روبه ای صحیح نیست و می امر از لحاظ حرفه

ت نیز باعث شده که بازار آنها نیز دچار اختالل شود، در مقابل، صادرات برخی آبزیان به کشورهایی چون امارا: خدایی تأکید کرد

 .تر ارگانی نظارتی بر کارت بازرگانی صادرکنندگان و واردکنندگان فوق نظارت داشته باشد بنابراین باید هرچه سریع

ای به این  ص و حرفهای آزاد است، اما گاهی موارد ورود افراد غیرمتخص اتاق بازرگانی معتقد است که تجارت مقوله: وی اظهار داشت

شده  تر از قیمت تمام وجود آید، ازجمله آنکه قیمت محصوالت صادراتی بسیار پایین شود که مشکالتی در بازار به بخش باعث می

 .کاالهای داخلی باشد

 ./تری بر کار واردکنندگان و صادرکنندگان انجام شود های دقیق خدایی در پایان اظهار امیدواری کرد که نظارت

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11006-4.html 
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 شیالت  
 آیانا 1060خرداد  40, دوشنبه

 خداحافظی خاموش کپور، سوف و آزاد از دریای خزر 
سازی جمعیت ماهیان دریای خزر باعث شده جمعیت ماهیان کپور، سوف و آزاد  توجهی برای غنی صید غیرمجاز و بی

 . در دریای خزر در حال نابودی باشد و زنگ خطر برای خداحافظی همیشگی آنها از این دریا به صدا درآمده است

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل اتحادیه صید پره استان مازندران امروز در گفتگو با

های دریای خزر که نصیب  جمعیت ماهیان استخوانی در ماهیان کپور، سوف و آزاد در حال نابودی است و تنها ماهی موجود در آب

علت صیدهای غیرمجاز و  بههرچند جمعیت ماهیان استخوانی : سیدمحمد رضوی افزود.شود، ماهی سفید است تور صیادان می

ای کاهش یافته است که باید  کننده های مهاجم روند نزولی داشته، اما اکنون جمعیت ماهیان کپور، سوف و آزاد به شکل نگران ماهی

 .جویی کرد ها چاره سازی دریای خزر از این ماهی برای غنی

آزاد و شوک خالی است و تنها ماهی موجود در سبد صیادان،  در زمان حاضر، تور صیادان از ماهی کپور، سوف،: وی خاطرنشان کرد

 .های منتهی به دریای خزر، جمعیت این نوع ماهی حفظ شده است ماهی در رودخانه علت تکثیر طبیعی بچه ماهی سفید است که به

 تکثیر طبیعی ماهی سفید جواب داد

تکثیر مصنوعی انواع ماهی از گذشته در دستور کار سازمان  های دریای خزر، سازی آب منظور تقویت و غنی به: رضوی ادامه داد

بخشی برخوردار باشد؛ لذا تکثیر طبیعی  علت مرگ و میر باال، عمالً این طرح نتوانسته بود از نتایج رضایت شیالت قرار داشت، اما به

ویژه ماهی سفید،  ماهیان استخوانی بهسازی جمعیت  برای غنی: وی تصریح کرد.ها در اولویت قرار گرفت ماهی در سرچشمه رودخانه

ها از ضریب امنیت بیشتری برای سالمت  ریزی این ماهی، عمالً تخم ها رهاسازی شده و با تخم ماهی مولد در سرچشمه رودخانه

این . شود روز ماهی مولد از آب گرفته می 11های یک گرمی راهی رودخانه و سپس دریا شده و پس از  ماهی برخوردار بودند و بچه

 .دهد درصد امکان برگشت ماهی را افزایش می 07سازی تا  نوع غنی

 ماهی در قفس برای صیادان پره هم مشکل آفرید

شود،  پرورش ماهی در قفس یکی از مشکالت صیادان منطقه محسوب می: مدیرعامل اتحادیه صید پره استان مازندران یادآور شد

صید پره از نوع صیادی : رضوی تأکید کرد.ه فعالیت با صیادان کیلکا و پره داردعلت جانمایی نادرست، تداخل حوز چرا که به

کش است که باید صیاد از شرق به غرب تور خود را بکشد و اگر مبنای زمانی در زمان طوفانی شدن دریا باشد، ماهیان در  ساحل

ماهی در قفس یکی از راهکارهای توسعه هرچند پرورش : وی اظهار داشت.کنند قفس مشکل جدی برای صیادان پره ایجاد می

 .ای باشد که با فعالیت سایر صیادان تداخل نداشته باشد گونه جمعیت ماهیان دریای خزر است، اما جانمایی آن باید به

 درخواست بازنشستگی پیش از موعد صیادان

عنوان یکی از مشاغل سخت معرفی  ادی بهدر حالی که در کنوانسیون ژنو، صی: مدیرعامل اتحادیه صید پره استان مازندران گفت

 .شده است، در ایران این شغل پرزحمت در زمره مشاغل سخت قرار نگرفته و صیادان مشمول بازنشستگی پیش از موعد نیستند

سال  07درجه،  67کنند که ناگزیر در رطوبت  شرکت فعالیت می 11هزار صیاد در قالب  117در استان مازندران : رضوی افزود

های  درصد برآورد شده است که حجم قابل توجهی از درآمد تعاونی 10السهم بیمه آنها  غول فعالیت باشند و پرداخت حقمش

 177رسد که بیش از  میلیون تومان می 077های صیادی به  سختی درآمد شرکت به: وی خاطرنشان کرد.شود صیادی را شامل می

رضوی اظهار امیدواری کرد که با بازنگری در قانون بیمه صیادی، این قشر بتوانند از .میلیون آن نیز هزینه بیمه صیادان خواهد بود

 ./بازنشستگی پیش از موعد برخوردار شوند

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11001-4.html 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22734-1.html
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صادرات آبزیان به روسیه پیشرفت / صادرکننده آبزیان به روسیه پوچ و بی معنی است 91ادعای انحصار 
 آرام اما پایدار دارد

علی  (فود پرس)در پی انتشار گفتگوی ارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه آبزیان ایران با پایگاه خبری اقتصاد غذا  <مواد غذایی

 .اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران توضیحاتی را ارسال کردند که متن کامل آن را در ادامه میخوانیداکبر خدایی دبیرکل 

 
همان گونه که می دانید در مهر ماه سال گذشته پس از سفر وزیر محترم جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی به کشور 

یشان را همراهی می کردند مذاکرات نهایی اعطای مجوز ورود آبزیان روسیه که اعضای اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران نیز ا

سپس هیئتی از سازمان دامپزشکی روسیه به میزبانی این اتحادیه و مشارکت و تامین مالی شرکت های . ایران به روسیه انجام شد 

ادی از واحدهای فراوری آبزیان ایران متقاضی صادرات به روسیه به مدت یک هفته در دی ماه سال گذشته به ایران آمده و از تعد

بازدید کردند و یک کارگاه آموزشی یک روزه نیز در سازمان شیالت ایران با حضور مدیران شرکت های فراوری متقاضی صادرات به 

وسیه روسیه و نیز کارشناسان و مدیران سازمانهای دامپزشکی و شیالت استانهای مرتبط و مرکز برگزار با امضای مقام رسمی ر

 . گواهی نامه های مربوط نیز به شرکت کنندگان اعطا شد

که بعداً یک )بودند به طرف روس اعالم و اسامی شرکت های مذکور EC واحد فراوری که دارای کد معتبر 40در پی این امر اسامی 

روسیه، بالروسو )رکی در فهرست شرکت های مجاز صادرات آبزیان ایران به اتحادیه گم( شرکت دیگر نیز به آن اضافه شد

طی هشت ماهه گذشته مذاکرات متعددی با تجار روس صورت گرفته و طرفین در سفرهای متقابل به . قرار گرفت( قزاقستان

 .بررسی امکانات و توانایی ها و نیازهای یکدیگر پرداخته اند که این تالش ها به تدریج در حال به بار نشستن است

شرکت عامل کندی پیشرفت در این زمینه بوده است که با اندک  46دن اعطای مجوز صادرات به اخیراً شنیده شد که منحصر ش

آیا در شرایطی که که صادرکنندگان اصلی و شناخته شده آبزیان ایران کمتر . معنا بودن این ادعا پی برد تاملی می توان به پوچ و بی

شرکت وجود  44شرکت معرفی شده  46جالب آن که در میان !؟ شرکت را می توانانحصار نامید 46شرکت است ، معرفی  07از 

دارند که سال های گذشته باالترین میزان صادرات آبزیان ایران را انجام داده اند و معلوم نیست با چه هدفی از انحصار و غیرقانونی 

شرکت های تجاری معتبر که  البته ما درخواست کرده ایم سازو کاری دیده شود که. بودن اقدام دامپزشکی صحبت شده است

ممکن است خود فاقد کارخانه فراوری باشند ولی جزء تجار و صادرکنندگان موفق آبزیان هستند هم بتوانند در فعالیت صادراتی 

به عبارت دیگر این اصل قطعی است که هر محموله آبزیان . داشته باشند که این مستلزم روشنگری و مذاکره با طرف روس اشت

که توسط سازمان دامپزشکی ایران ) معتبر  EC به کشور روسیه صادر می شود الزاماً باید از کارخانجات فراوری دارای کد ایران که

باشد و در عین حال باید سازوکاری اندیشیده شود که اگر شرکت تجاری معتبری وجود دارد ( به روسیه معرفی شده یا خواهد شد

این . در این واحدهای مجاز را به کشور روسیه صادر کند بتواند به این کار مبادرت نمایدکه قصد دارد محموله های فراوری شده 

تمایل یا توانایی صادرات مستقیم  مسئله به توسعه ظرفیت صادراتی می افزاید چرا که ممکن است خود واحدهای فراوری شده بعضاً

رای چنین شرایطی هستند و تا کنون به نام خودشان حتی یک را نداشته باشند کما این که تعدادی از کارخانجات معرفی شده دا

 . کیلو ماهی و میگو هم صادر نکرده اند

بهرحال این مباحث از طریق مفاهمه و تبیین و توضیح و به روش اقناعی قابل پیگیری و حل شدن است و قطعاً هر دیدگاه 

  . فرافکنی و جنجال آفرینی به جایی نخواهیم رسیدکارشناسانه و روشنی دیر یا زود مورد پذیرش قرار می گیرد و با 

http://www.foodpress.ir/Post. 

http://www.foodpress.ir/Post
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 اگر ماهی دوست ندارید این مطلب را بخوانید 

اگر شما هم جزو این . هم هستند که تمایلی به خوردن آن ندارندخواص غذایی ماهی بسیار است اما برخی افراد  <مواد غذایی

خودتان را قانع کردید که  نظیر آن آشنا شوید؛ شاید برای حفظ سالمت خودتان هم که شده،  افراد هستید، بهتر است با چند اثر بی

 .از این پس به خوردن ماهی رو آورید

 سازی قلبی مقاوم

 0های دریایی را میل کنند زیرا مقادیر باالی امگا  شود که حداقل دو بار در هفته، ماهی و دیگر خوراکی به همه افراد توصیه می

برای بدن ضروری  0اسیدهای چرب امگا . شود های قلبی عروقی می موجود در آن موجب تقویت قلب و کاهش خطر ابتال به بیماری

ها همچنین خطر ابتال به فشار خون  این چربی. ها الزمند شوند اما برای عملکرد مطلوب اندام نمیهستند و اگرچه در بدن ساخته 

 .دهند را نیز کاهش می... باال، افزایش کلسترول، تری گلیسرید و 

 کاهش قند خون

تواند به کنترل  های غذایی میها باید ماهی را به عنوان یکی از غذاهای اصلی خود در نظر بگیرند زیرا عالوه بر تامین نیاز دیابتی

های سرشار از جیوه مانند انواع وحشی پرهیز  شود این افراد از ماهی البته توصیه می. ها کمک کند مقدار قند موجود در خوراکی

جهی با منشاء دریایی تاثیر قابل تو 0دهد که امگا  مطالعات اخیر نشان می. شود محسوب می 1کنند زیرا عامل پیشرفت دیابت نوع 

تر شوند که همین حالت باعث  ها نسبت به انسولین حساس شود سلول برای مقابله با دیابت و عدم تحمل گلوکز دارد زیرا باعث می

 .شود که سه بار در هفته ماهی میل کنند به افراد در معرض خطر ابتال به دیابت نیز توصیه می. شود کاهش قند خون می

 ها تضمین استحکام استخوان

برای مقابله با این مشکالت، بدن . کند هایی مانند پوکی استخوان بروز می یابد و بیماری ها کاهش می زایش سن، حجم استخوانبا اف

ماهی به . شوند ها را شامل می نیاز به دو ماده معدنی مکمل و اساسی یعنی کلسیم و فسفر دارد که بخش مهمی از استخوان

 .کنند ها کمک می شوند و به استحکام استخوان غنی از فسفر محسوب می خصوص ماهی روغن، کپور و آزاد منبعی

 تقویت ضریب هوشی

ها  تا مدت. شود آور تحقیقات این است که مصرف منظم ماهی در نوجوانان موجب افزایش ضریب هوشی می یکی از نتایج تعجب

اند اما  غز به طور اساسی از فسفر تشکیل شدهگرچه اجزای م. شد که این تاثیر به خاطر وجود فسفر ماهی است پیش تصور می

است که  0بدن معموال دچار کمبود اسیدهای چرب امگا . عملکرد این نمک معدنی روی قشر خاکستری همچنان مورد بررسی است

ت بدانید که جالب اس. شناختی دارند  های ها همچنین نقش اساسی در پیشگیری از تحلیل این چربی. ها و فواید بسیار دارند عملکرد

 .های بدن است فسفر در بدن به شکل فسفات پتاسیم، سدیم یا کلسیم وجود دارد و بخش قابل توجهی از تجمع آن در استخوان

 ها تاخیر در بروز چین و چروک

های آزاد و دریافت  ها از عالئم آن هستند در نتیجه عدم تعادل بین تولید رادیکال پیر شدن پوست که چین و چروک

کنند و مقدار بسیار کم  ها را تسریع می های آزاد به مقدار خیلی زیاد، پیرشدن سلول رادیکال. کند ها بروز می اکسیدان آنتی

های آزاد،  برای کاهش آسیب رادیکال 0مصرف ماهی عالوه بر تامین امگا . توانند با عملکرد آنها مقابله کنند ها نمی اکسیدان آنتی

 .رساند ، سلنیوم و روی را به بدن میA ،E اکسیدانی مانند ویتامین عدنی با خاصیت آنتیها و مواد م انواع ویتامین

 تسریع شیردهی

مصرف ماهی برای بهبود شیردهی به مادران جوان توصیه . ماهی حاوی ترکیباتی است که برای رشد مطلوب کودک عالی است
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البته باید توجه داشت که . دهد د زودهنگام جنین را کاهش میهمچنین در دوران بارداری نیز مفید است زیرا خطر تول. شود می

به عالوه باید از مصرف غذاهایی که با ماهی خام . های وحشی مانند آزاد و تن حاوی جیوه هستند که برای کودک مضر است ماهی

 .شود نیز اجتناب کرد تهیه می

 حفظ سالمتی

دهد که  مطالعات اخیر نشان می. زیرا این غذای دریایی، خواص ضد التهابی داردتواند با دردهای معمول روزمره مقابله کند  ماهی می

کند که مسئول  را تقویت می B های در واقع مصرف منظم این روغن لنفوسیت. ها را در خود دارد روغن ماهی قدرت بهبود بیماری

و فسفر  B ،D های حرک به خاطر ویتامینهمچنین موجب احساس سرزندگی و ت. هاست ها و باکتری مقابله با تهاجمات ویروس

 .شود موجود در آن می

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 <هزار تن آبزیان ایرانی مواد غذایی 00تقاضای روسیه برای خرید 
هزار تن انواع آبزیان  10ها برای واردات  مدیر کل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت از تقاضای روس 

بینی کرد ارزش صادرات محصوالت شیالتی به روسیه تا پایان سال به  میلیون دالر از ایران خبر داد و پیش 417به ارزش حدود 

درصدی  17کاهش "ها مبنی بر  روس  فروردین 11پس از اطالعیه : عیسی گلشاهی اظهار کرد.برسدمیلیون دالر  417بیش از 

ای که برای  ها برای آبزیان ایرانی به شدت افزایش یافت؛ به گونه درخواست "تعرفه صادرات محصوالت شیالتی ایران به این کشور

  به گفته وی براساس این درخواست تا دی.اند ان ایرانی را دادههزار تن انواع آبزی 10ها تقاضای خرید  سال جاری میالدی روس

آال،  تن ماهی قزل 9777اسبی،  هزار تن ماهی جنوب و ماهی یال 41ها تقاضای واردات  روس( پایان سال جاری میالدی)امسال 

ماه و  ات میگو از اواخر مرداداند که بر این اساس صادر تن انواع کنسرو ماهی را از ایران داشته 0777تن میگو و حدود  0777

: گلشاهی اعالم کرد.شود ماهی از همین ماه به روسیه آغاز می اسبی و تن آال، یال ل صادرات دیگر محصوالت شیالتی از جمله ماهی قز

اع های کنونی محصوالت شیالتی، صادرات انو امسال که مصادف با پایان سال جاری میالدی است بر مبنای قیمت  تا پایان دی

رود میزان صادرات انواع  میلیون دالر درآمد ارزی برای ایران خواهد داشت که انتظار می 417آبزیان تقاضا شده به روسیه حدود 

مدیر کل دفتر .میلیون دالر برسد 417هزار تن به ارزش بیش از  07به حدود  4061محصوالت شیالتی به این کشور تا پایان سال 

بینی کرد اگر روند صادرات محصوالت شیالتی به روسیه و شیب  سعه بازار آبزیان سازمان شیالت پیشبهبود کیفیت، فرآوری و تو

  .یابد برابر افزایش می 4.1رود، در سال آینده صادرات محصوالت شیالتی به روسیه  افزایش تقاضا همانگونه باشد که انتظار می

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 شیالت  

 ایسنا - 106۱خرداد  2شنبه 

 آال و فلزات سنگین در مرغ ردپای سرطان در قزل

ها دیده نشده و تنها  آالینده، مشکل خاصی در آن 06از مجموع پایش هفت فرآورده خام دامی از منظر : رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت

در شیر و فلزات سنگین در مرغ دیده شده  "مایکوتوکسین"آال،  زا در ماهی قزل های انجام شده رد پای ماده رنگی سرطان برداری نمونهدر برخی 

 .کننده نیست و هشدارهای الزم برای کاهش این مخاطرات به تولیدکنندگان داده شده است ها نگران که میزان آن

های خام دامی اظهار  ا، ضمن تاکید بر ضرورت حفظ و ارتقای سالمت و بهداشت محصوالت و فرآوردهوگو با خبرنگار ایسن مهدی خلج در گفت

اگر می خواهیم به غذای سالم دسترسی پیدا کنیم راهی جز این نداریم که از مزرعه تا سفره مردم را نظارت بهداشتی کنیم که شاید : کرد

 .ظیفه را برعهده داشته باشدسازمان دامپزشکی تنهاترین دستگاهی باشد که این و

در : های خام دامی را انجام داده است، افزود های اخیر طرح پایش سالمت محصوالت و فرآورده وی با بیان اینکه سازمان دامپزشکی طی سال

له گوشت مرغ، های دامی از جم های بسیاری از هفت محصول و فرآورده برداری طرح پایش سالمت محصوالت دامی طی چند سال اخیر نمونه

آالینده گوناگون مورد آنالیز و ارزیابی قرار  06مرغ، گوشت قرمز، شیر، عسل، خوراک دام وغیره انجام شده که این محصوالت از نظر  تخم

  .اند گرفته

. اند ن مشکل بودهبراساس نتایج به دست آمده از آزمایشات انجام شده، این محصوالت تقریبا بدو: رییس سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد

  .بندی کامل نرسیدیم البته در مورد مرغ و شیرخام هنوز به جمع

 اخطار به مزارع پرورش ماهی و رصد محصوالت قبل از خروج از مزرعه

 رییس سازمان دامپزشکی
. برخی موارد دیده شده است در "کلین  ماالشیت"آال رد پای  های انجام شده از مزارع پرورش ماهی قزل برداری در نمونه: خلج تصریح کرد

های دامی دیده  زاست و به این دلیل نباید در فرآورده ریزی به کار برود که سرطان یک ماده رنگی است و باید در صنایع رنگ "ماالشیت کلین"

  .کردند ه میهای سطحی از آن استفاد های خارجی یا قارچ دهندگان به صورت غیرمجاز برای مبارزه با انگل شود اما برخی پرورش

سازمان دامپزشکی : زا استفاده کرده بودند، گفت سازی چند مورد گزارش شده که به صورت غیر قانونی از این ماده سرطان وی با اشاره به معدوم

که هیچ ماهی پروران معرفی کرد و بر همین اساس از سال گذشته اعالم شد  برداری و آزمایشات خود، ماده جایگزین را به آبزی پس از نمونه

 .گیری از آن مزرعه، عرضه این محصول را مجاز اعالم کند آالیی اجازه عرضه به بازار را ندارد مگر آنکه سازمان دامپزشکی پس از نمونه قزل

 رد پای فلزات سنگین در گوشت مرغ
زان فلزات سنگین در گوشت مرغ بود، چراکه یکی دیگر از کارهایی که انجام شد در زمینه پایش می: رییس سازمان دامپزشکی کشور اظهار کرد

بعضا تشویشی در اذهان عمومی ایجاد شده بود که در مرغ تولید شده داخلی فلزات سنگین وجود دارد، البته سازمان دامپزشکی آن را تایید 

گیرد  ات مورد استفاده قرار میدی کلسیم فسف کرد اما میزان آن از حداکثر مجاز بیشتر نیست و تنها اسید فسفوریکی که برای استخراج 

که اسید فسفوریک فود گرید باید به  ناخالصی داشت و فلزات سنگینش از حداکثر مجاز باالتر بود که هشدار دادیم مشکل باید حل شود یا این

  .جای آن در بازار عرضه شود

های  تر نسبت به سال تر و مجهز ی در سال جاری دقیقکننده طرح پایش سالمت محصوالت دام های مرجع اجرا خلج با بیان اینکه آزمایشگاه

جواب آزمایش های انجام شده روی شیر : شوند، عنوان کرد های گذشته نیز برطرف می گذشته هستند و بر اساس تجربیات گذشته نقایص سال

در شیر وجود  "مایکوتوکسین"که شد  های دامی هنوز تجمیع نشده است اما در گذشته مطرح می در قالب طرح پایش محصوالت و فرآورده

 .دارد و میزان آن باالست

 المللی و مردود در استانداردهای اتحادیه اروپا شیر مورد تایید در کدکس غذایی بین
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نانوگرم در لیتر است که البته برخی  177مشخص شده  "مایکوتوکسین"المللی برای  میزان مجازی که در کدکس غذایی بین: وی اعالم کرد

. در شیر قرار داد "مایکوتوکسین"نانوگرم در لیتر تعیین شده، مالک سنجش و ارزیابی  17های اتحادیه اروپا را که  معتقدند باید استاندارددیگر 

ته الب. المللی را معیار قرار دهیم هیچ مشکلی در شیر از این نظر وجود ندارد و کمتر از حداکثر مجاز تعیین شده است اما اگر کدکس غذایی بین

 .تر هستیم از استاندارد اتحادیه اروپا کمی پایین

در این راستا از همه استانداران تقاضا شده تا کمیته ارتقای کیفیت بهداشتی شیرخام را با ریاست : رییس سازمان دامپزشکی کشور اظهارکرد

ادیه دامداران، دانشکده علوم پزشکی و غیره در این معاونان استاندار و دبیرکلی سازمان دامپزشکی تشکیل دهند و سازمان جهاد کشاورزی، اتح

 .آوری شیر و قبل از فرآوری شدن، این محصول را پایش و نظارت کنیم کمیته عضویت پیدا کنند که از مبدأ تولید تا مراکز جمع 

 ها میگوی ایرانی مورد تایید اوپایی

 رییس سازمان دامپزشکی
که اتحادیه اروپا  در زمینه میگو نیز با توجه به این: تخم مرغ هنوز نتایجی استخراج نشده است، گفت خلج با بیان اینکه در زمینه گوشت قرمز و

های انجام شده  کننده ایرانی تایید کند و براساس نتایج آزمایش های صادر صادر شده از سوی سازمان دامپزشکی را برای شرکت EC باید کد

ها و فلزات سنگین  مانده های اتحادیه اروپا، هیچ مشکلی از نظر باقی صادرات میگو و نتایج آزمایش تک مراحل تولید و سازمان دامپزشکی در تک

 .وجود ندارد

نوع کاالی مربوط به دام، فرآورده خام دامی، آالیش دامی، دارو و غیره صادر شده است که  96مجوز بهداشتی برای صادرات  0414: وی افزود

اما . شود های دامی محسوب می یز صادر شده است و این رکورد جدیدی در صادرات محصوالت فرآوردههزار رأس دام سبک ن 016حدود 

های خام دامی همواره در صادرات و واردات شرط  کننده سالمت و بهداشت، محصوالت و فرآورده سازمان دامپزشکی به عنوان متولی تضمین

  .آور بهداشتی را رعایت کرده است الزام

در زمینه سالمت و بهداشت مواد غذایی باید به مساله امنیت غذایی توجه کرد؛ بنابراین سازمان : دامپزشکی کشور ادامه داد رییس سازمان

  .های بعدی تولید را از این نظر تضمین کنیم توانیم زنجیره دامپزشکی معتقد است اگر خوراک بهداشتی دام را ارتقاء ندهیم نمی

 خلیه خوراک دامایجاد اسکله اختصاصی برای ت

خلج اظهار امیدواری کرد امسال با حمایت وزیر جهاد کشاورزی و دولت اسکله اختصاصی برای تخلیه خوراک دام ایجاد شود؛ به 

از سوی . شوند محصول دیگری به ویژه مواد شیمیایی نگهداری نشوند ای که این محصوالت اساسی تخلیه می ای که در اسکله گونه

  .ها و خوراک دام و طیور ایجاد شود نقل ویژه برای نهاده و صی و ناوگان حملدیگر انبار اختصا

هزار واحد پرورش صنعتی  10واحد دامداری روستایی، صنعتی و عشایری،  هزار 61سازمان دامپزشکی در گستره : وی اعالم کرد

کشتار گاه صنعتی دام و طیور،  077یر، آوری ش مرکز جمع 619کارخانه خوراک دام ،  4711واحد پرورش آبزیان،  6177طیور، 

های خام  هزار وسیله حمل و خودرو فرآورده 01شناور صیادی، بیش از  077هزار  47بندی،  ای و مرکز بسته مرکز سردخانه 4477

 .های خام دامی نیز در کشور موظف به انجام وظایف خود است مرکز عرضه فرآورده 001هزار و  414و 

http://www.isna.ir/fa/news/61707177169 
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 شیالت  

 ایسنا - 106۱خرداد  ۶چهارشنبه 

 شود اندازی می پروری مشترک میان ایران و فرانسه راه مزرعه آبزی

های دولتی و  هایی میان شرکت نامه پس از دو روز، با امضای تفاهم اولین نشست کمیته مشترک کشاورزی جمهوری اسالمی ایران و فرانسه

پروری در  های فرانسوی و ایرانی، اولین مزرعه مشترک شیالت و آبزی گذاری مشترک شرکت خصوصی دو کشور پایان یافت و قرار شد با سرمایه

هایی در زمینه  نامه تفاهم  کشاورزی ایران و فرانسه برگزار شد، به گزارش خبرنگار ایسنا، در این نشست که با حضور مسئوالن .قشم افتتاح شود

  .صورت گرفت... های تسهیل تجارت، صنعتی سازی تولید گوسفند و تولید اسپرم دام و  حفظ نباتات، ایجاد زمینه

ای را به  نامه پزشکی فرانسه تفاهمهمچنین در روز نخست این نشست دو روزه مسئوالن آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی ایران و آزمایشگاه ملی دام

آال  پروری نیز توافقی برای ارتقای مرکز تکثیر و پرورش آبزیان کالردشت و تبدیل آن به مزرعه بزرگ پرورش قزل در زمینه آبزی. امضا رساندند

اروپا، همچنین واردات اقالم جدید سازی زمینه صادرات محصوالت ارگانیک کشور به  همچنین طرفین در حوزه باغبانی و فراهم .به امضا رسید

ای توافقاتی  های گلخانه گذاری مشترک برای احداث باغ، کاشت گیاهان دارویی و زیستی و قارچ میوه از جمله سیب، گالبی و انگور، سرمایه

  .هایی امضاء کردند نامه های ایرانی و فرانسوی نیز در این زمینه تفاهم داشتند و شرکت

در این نشست با اشاره به امضای شش سند همکاری در بخش کشاورزی با فرانسه از واردات پنج  -معاون وزیر جهاد کشاورزی  -عباس کشاورز 

هایی شامل تکنولوژی محصوالت کشاورزی، انتقال محصوالت  وی با اشاره به امضای شش سند همکاری در بخش .نوع بذر به کشور خبر داد

طبق : های خصوصی و آشنایی با مقررات تجارت، واردات و صادرات محصوالت کشاورزی گفت ایت از بخشهای اجرایی و حم متعدد، همکاری

  .های اصالح شده از کشور فرانسه وارد کنیم توافقات صورت گرفته قرار است بذرهایی را به عنوان بذر

برابر خشکی و ریزش مقاوم است و بازدهی مطلوبی برای نخستین بذری که در نظر داریم وارد کنیم بذر کلزا است که در : کشاورز ادامه داد

دومین بذری که به کشور وارد خواهیم کرد ذرت است که بذری . آید همچنین جزو بذرهای دیررس به حساب می. کشاورزان خواهد داشت

گندم : ت گندم از فرانسه خاطر نشان کردمعاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به واردا.جویی آب باالیی دارد رس است و صرفه رس یا کوتاه میان

های مدنظر برای  بذر آفتابگردان نیز از جمله بذر. هایی همچون زنگ زرد مقاوم است برای مناطق گرم و بهار عملکرد خوبی دارد و به بیماری

گذشته میزان برداشت محصول دیمی کاهش ها در سال آبی  که آیا با توجه به کمبود میزان بارش کشاورز در پاسخ به این.واردات از فرانسه است

هایی از کهگیلویه و بویراحمد با مشکالت جدی به لحاظ کم آبی روبرو  هایی مثل بوشهر، خوزستان و بخش در بخش: خواهد یافت، گفت

م داریم و تنها نگرانی هزار هکتار گندم زیرکشت دی 07در بوشهر . ایم، چرا که این مناطق حدود دو ماه و نیم هیچ بارشی نداشته است بوده

  .طور کلی در زمینه گندم و جو در کشور مشکل جدی نداریم موجود بابت همدان است که کمی با مشکل روبرو بودیم، اما به

های کردستان، لرستان و کرمانشاه سال گذشته خسارت جدی دیدند اما با  های دیم استان البته زمین: معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

های جدی این وزارتخانه را تجدیدنظر در ترکیب  وی یکی از برنامه .مه این اوصاف کاهش محسوسی در محصوالت دیمی نخواهیم داشته

به دنبال تعیین جایگاه محصوالت در مناطق مختلف با در نظر گرفتن دو شاخصه پایداری و امنیت غذایی : کشت محصول خواند و گفت

 .محصوالت هستیم

بنای : شاره به تغییراتی که در جامعه مدیریتی، مصرفی و تحقیقاتی در زمینه کشاورزی اکولوژیک در کشور رخ داده است، اظهار کردکشاورز با ا

  .زاست رویکرد دیگر نیز استفاده از مواد آلی و غیرشیمیایی و کنترل مواد خسارت. شده است ما بر تولید محصول سالم تر و غنی

قرار است طرفین : اظهار کرد -های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی  الملل در سازمان مدیر کل دفتر امور بین -ی همچنین در این نشست فتح

در رابطه با ساماندهی امور زنان دو کشور در بخش کشاورزی و تبادل اطالعات فنی در زمینه نحوه واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی با 

 .یکدیگر همکاری کنند

 .برگزاری دومین نشست کمیته مشترک کشاورزی جمهوری اسالمی ایران و فرانسه خبر دادوی همچنین از 

http://www.isna.ir/fa/news/61707971771 

http://www.isna.ir/fa/news/94030604005
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 شیر و فراوردهها

 - 60/40/40فارس

 اعتراض دوباره دامداران به ارزان فروشی شیر و واردات گوشت
امروز دامداران برای دومین بار مقابل نهاد ریاست : های صنفی گاوداران ایران گفت رئیس هیئت مدیره کانون انجمن

رویه  تومان و واردات بی 9443جمهوری نسبت به عدم اجرا شدن مصوبه دولت مبنی بر خرید شیر خام به قیمت 

 .گوشت اعتراض کردند

 خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  های صنفی گاوداران ایران در گفت انجمنسید احمد مقدسی رئیس هیئت مدیره کانون 

امروز دامداران برای دومین بار مقابل نهاد ریاست جمهوری به عدم اجرای مصوبه دولت مبنی بر خرید شیرخام به قیمت : گفت

 .وشت اعتراض کردندرویه گ تومان و نیز واردات بی 4117

دولت مبنی بر  60هفته پیش در مقابل نهاد ریاست جمهوری در مورد عدم اجرایی شدن مصوبه تیرماه  1دامداران حدود : وی افزود

قیمت مصوب شیر اعتراضی داشتند که قرار بود، به این موضوع رسیدگی شود، اما متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته 

 .است

به دنبال اعتراض امروز دامداران نماینده ویژه رئیس : های صنفی گاوداران ایران تصریح کرد مدیره کانون انجمن رئیس هیئت

جمهور و بازرس ویژه وزیر جهاد کشاورزی در جمع معترضان حضور یافتند و قرار شد تا مفاد درخواست دامداران برای رسیدگی به 

ای با حضور نماینده دامداران و نماینده رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی  جلسهصورت مکتوب به آنها ارائه شود و فردا هم 

 .برگزار شود

دامداران برای احقاق حق خود از نقاط مختلف کشور و : وی با بیان اینکه اعتراض کنندگان بیش از هزار نفر بودند، اظهار داشت

 .رساندن اعتراض خود به گوش مسئوالن به تهران آمدند

ها و صنایع لبنی هر کیلوگرم  تومان است، در حالی که کارخانه 4117نرخ مصوب هر کیلوگرم شیرخام : این گزارش براساس

 .کنند تومان از دامداران خریداری می 4177شیرخام را به طور میانگین به قیمت 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40617070774117 
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا 1060خرداد  45, سه شنبه

 اجازه فروش بستنی تا نیم ساعت قبل از سحر / شود میلیون کیلوگرم بستنی تولید می 0.1ماهانه 
کنند که این مقدار  میلیون کیلوگرم انواع بستنی تولید می 0.1دار در کشور ماهانه  واحد صنفی پروانه 033هزار و  یک

 . واحد بدون پروانه است که مجوز افزایش قیمت تا پایان سال را نخواهند داشت 033های تولیدشده  جز بستنی به

در : با اعالم این خبر گفت( ایانا)تگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران فروشان امروز در گف مدیرعامل اتحادیه بستی و میوه

کدام از واحدهای صنفی فروش بستنی و  هیچ 61درصد افزایش قیمت بستنی لحاظ شد و تا پایان سال  41اسفندماه سال گذشته 

 .آبمیوه مجوز افزایش قیمت نخواهند داشت

کند و بر  شده شیر، کاکائو، مغز پسته، زعفران و شکر تغییر پیدا می ر اساس قیمت تمامقیمت بستنی ب: اسکند آزموده سفیدی افزود

تومان و  41دار زعفرانی  تومان، ویژه خامه 41دار،  شده، قیمت هر کیلوگرم بستنی سنتی سوپرویژه مغزدار خامه اساس فرمول ارائه

 .ستهزار تومان تعیین قیمت شده ا 44بستنی سنتی ممتاز هر کیلوگرم 

هزار تومان و بستنی  41ای ویژه مغزدار  هزار تومان، بستنی میوه 47همچنین بستنی سنتی ساده هر کیلوگرم : وی خاطرنشان کرد

 .هزار تومان خواهد بود 41ای اعالء ممتاز  میوه

امه اتحادیه، همه واحدهای هزار تومان است که بر اساس اساسن 6قیمت فالوده اعالء نیز در همه واحدها : آزموده سفیدی ادامه داد

 .شده مشترک را در معرض دید مشتریان خود قرار دهند های اعالم صنفی موظفند قیمت

 ای از دانمارک واردات رنگ خوراکی بستنی میوه

را از ای رنگ مجاز خوراکی باکیفیت مورد نیاز خود  تولیدکنندگان بستنی میوه: فروشان تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه بستنی و میوه

 .کنند کشور دانمارک وارد می

های گذشته داشت، اخیراً با ثبات  رغم نوسان قیمتی که در سال های مجاز باکیفیت است که به کلروفیل یکی از رنگ: وی یادآور شد

 .ای، صرفه واردات آن وجود دارد کنندگان از انواع بستنی میوه رو شده و با توجه به استقبال مصرف قیمت روبه

 ه، نرخ صنفی نداردآبمیو

از آنجا که کیفیت میوه و ظروف ارائه آبمیوه متفاوت : گذاری ثابت برای آبمیوه تأکید کرد آزموده سفیدی با اشاره به عدم امکان نرخ

 .توان نرخ ثابتی برای آبمیوه صادر کرد است، نمی

نفی سرکشی کرده و وضعیت تولیدات و نوع طور مداوم و هفتگی به واحدهای ص هرچند بازرسان اتحادیه به: وی اظهار داشت

کنندگان آبمیوه باید دقت الزم در خریداری را داشته باشند و  دهند، اما مصرف برخورد با مشتریان را مورد ارزیابی قرار می

 .االمکان از واحدهایی خریداری کنند که دارای پروانه صنفی هستند حتی

نامی واحدهای صنفی و افزایش فروش آنها است، این  ترین عامل خوش کیفیت مهماز آنجا که : آزموده سفیدی همچنین گفت

های  کنندگان به رنگ، طعم و غلظت آبمیوه کنند؛ با این وجود، مصرف کیفیت خودداری می های بی واحدها از خریداری میوه

 .تولیدشده توجه الزم را به شفافیت آبمیوه مصرفی داشته باشند

 شان در ماه رمضانفرو ساعت کاری بستنی

بر اساس مصوبه اتحادیه، واحدهای صنفی از نیم ساعت قبل از افطار تا نیم ساعت : فروشان افزود مدیرعامل اتحادیه بستنی و میوه

 .قبل از سحر مجاز به فعالیت هستند

 .را ندارندکدام از واحدهای صنفی حق فعالیت و خرید و فروش در خارج از زمان یادشده  هیچ: وی خاطرنشان کرد

 شوند فروشانی که آش عرضه کنند، پلمپ می بستنی
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واحدهای صنفی زیرمجموعه این اتحادیه تنها مجاز به فروش بستنی و آبمیوه هستند و مجوز فروش آش، : آزموده سفیدی ادامه داد

 .حلیم و سایر خوراک مخصوص ماه رمضان را ندارند

علت تداخل صنفی  هر واحد صنفی که اقدام به عرضه خوراک ماه رمضان کند، به قانون نظام صنفی، 10طبق ماده : وی تصریح کرد

 .فروشان، پلمپ خواهد شد با اتحادیه آش و حلیم

توانند با  در صورتی که مشتریان شاهد عرضه نامناسب بستنی و آبمیوه باشند، می": گفتنی است، مدیرعامل این اتحادیه تأکید کرد

 /".د تا نسبت به ابطال پروانه صنفی و پلمپ واحد متخلف اقدام شودتماس بگیرن 996001647تلفن 

http://www.iana.ir/food/item/11017-4.html. 
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 شیر و فرآورده ها   
 آیانا 1060خرداد  45, سه شنبه

 میلیارد ریالی افتتاح شد  413کارخانه بستنی عسل با سرمایه گذاری 
سنندج ضمن افتتاح فاز  0اسحاق جهانگیری در جریان سفر به استان کردستان با حضور در شهرک صنعتی شماره 

 .دوم کارخانه بستنی عسل، از خط تولید آن بازدید کرد

ز پایگاه اطالع رسانی دولت، محصوالت این کارخانه انواع بستنی بر پایه شیر با به نقل ا( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .میلیارد تومان هزینه شده است 11هزار تن در سال است و برای راه اندازی فاز دوم آن  01ظرفیت 

 .نفر اشتغالزایی خواهد شد 07گفتنی است با راه اندازی فاز دوم این کارخانه، برای 

همزمان با افتتاح فاز دوم کارخانه بستنی عسل، چند طرح مرتبط با بنیاد برکت نیز شامل مدارس برکت در  الزم به ذکر است

، طرح تولیدی کشت و صنعت (روستای سیدصارم)و شهرستان بانه ( روستاهای سرخ موسی و درگاه سلیمان ویویه)شهرستان سقز 

 ./ستان کردستان به بهره برداری رسیدبه طور همزمان در سطح ا( گاوداری هزار رأسی مولد)برکت 

http://www.iana.ir/food/item/11011-4.html 
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 صادرات و واردات

 - 60/40/42فارس

 واردات محصوالت اساسی برای کشور تهدید است
: شود، گفت منابع طبیعی با بیان اینکه واردات منجر به وابستگی میعضو کمیسیون کشاورزی، آب و 

گیرند چه  می  کننده تصمیم وابستگی به واردات محصوالت اساسی تهدید است چرا که کشورهای تولید

 .محصولی را به ما بدهند
یک : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  زدهی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفت اهلل میرمراد هدایت

کنند و با این کار هم وابستگی را  عده افراد سودجو بدون در نظر گرفتن منافع مملکت و براساس منافع شخصی اقدام به واردات می

 .زنند کنندگان داخلی لطمه می کنند و هم به تولید بیشتر می

کنندگانی  باید با عزم جدی و نظارت قوی جلوی وارد  دولت: وی با بیان اینکه یکی از اهداف انقالب، دستیابی به استقالل بود، افزود

 .کنند را بگیرند برنامه اقدام به این کار می که بی

های بالقوه خدادادی فراوانی از نظر کشاورزی  ما در کشور از پتانسیل: عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی تصریح کرد

  .آوری را صادر کرد صوالت ارزتوان مح ریزی شود می برخورداری که اگر خوب برنامه

برای افزایش تولید محصوالت کشاورزی باید روش آبیاری غرقابی منسوخ شود و به سمت استفاده از : میرمرادزهی تصریح کرد

 .های نوین آبیاری حرکت کرد روش

د و وابستگی هم برای کشور تهدید شو واردات منجر به وابستگی می: وری در کشاورزی افزایش یابد، گفت وی با بیان اینکه باید بهره

 .گیرند که محصولی را به ما بفروشند و یا نفروشند می  کننده محصوالت مورد نیاز ما تصمیم است چرا که کشورهای تولید

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40617071777107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940302000480


 4931اول خرداد  اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

178 
 

 صادرات و واردات
 - 60/40/45فارس

 شرکت ایرانی را صادر کرد 1روسیه مجوز واردات موادغذایی از 

 .شرکت ایرانی محصوالت غذایی وارد کند 1قرار است روسیه از : ریانووستی روسیه امروز اعالم کرد

شرکت ایرانی برای  9رد مجوز واردات از ، ناظر بخش کشاورزی روسیه اعالم کریانووستیالملل به نقل از  به گزارش گروه بین

 .کارخانه تولید مرغ است 1شرکت لنبی و  1ها شامل  این کارخانه. محصوالت غذایی صادر شده است

 .ها تامین کننده است ها تضمین سالمت اینگونه محصوالت از سوی شرکت شرط واردات از این شرکت: راسل خوزنادزر تاکید کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40617071777061 
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 صادرات و واردات
 - 60/40/45فارس

 سفر مسئول ایرانی برای افزایش واردات/شود میزان صادرات انبه پاکستان به ایران بیشتر می
بخشی از صادرات به : پاکستانی با بیان اینکه ارزش صادرات انبه در این کشور دو برابر شده است، گفتیک مسئول 

 .ایران است که قرار است با سفر مسئول قرنطینه ایران به پاکستان حجم صادرات بیشتر هم شود

تن از  1177، پاکستان از زمان ماه می فصل برداشت انبه تاکنون داونبه نقل از  فارسخبرگزاری الملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

 میلیون دالر صادر کرده است 4.4این محصول به ارزش 

این محصوالت به کشورهای ایران، امارات، عربستان : گوید دات پاکستان میرئیس توسعه و پژوهش انجمن بازرگانی صادارت و وار

 .افغانستان و عمان و کشورهای مشترک المنافع صادر شده است

 .دالر بود 117دالر است که این رقم سال گذشته  177ارزش این محصوالت صادراتی تنی : احمد واحد گفت

 از دالیل اصلی افزایش ارزش افزوده صادرات این محصول بوده است ها از چوبی به کارتنی به گفته وی تغییر بسته

ای را  آید تا نحوه صادرات محصوالت حاره مسئول بخش قرنطینه ایران هم این ماه به پاکستان می: این مسئول پاکستانی افزود

 .بررسی کند

 شود کشورها صادر میای به دیگر  به گفته این مقام مسئول محصوالت صادراتی بعد از گواهی قرنطینه

ای ایران که قرار است به پاکستان بیاید به توافق برسیم میزان صادرات انبه به ایران  درصورتی که با مسئول قرنطینه: وی گفت

 .افزایش بیشتری خواهد یافت

 .ول بودمحص0محصول رسیده که سال گذشته  16شوند امسال به  میزان محصوالتی که با آب گرم ضدعفونی می: واحد گفت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40617071777009 
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 صادرات و واردات
 - 60/40/40فارس

 صادرات محصوالت لبنی و گوشت طیور ایران به روسیه مجاز اعالم شد

ای به سازمان دامپزشکی کشور، صادرات گوشت  نظارت دامی و گیاهی فدراسیون روسیه با ارسال نامهآژانس فدرال 

 .طیور و محصوالت لبنی را به این کشور مجاز اعالم کرد

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، جمال الدین جاویدی معاون بهداشتی و پیشگیری  خبرگزاری فارسبه گزارش 

آژانس فدرال نظارت دامی و گیاهی فدراسیون روسیه که در اواخر سال گذشته چند موسسه ایرانی : سازمان دامپزشکی اظهار داشت

والت خود به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند، را مورد مند به صادرات محص تولید کننده محصوالت دامی که عالقه

 .ها و موسسات اعالم کرد بازرسی قرار داد، هم اکنون مجوز الزم را برای صادرات محصوالت این شرکت

ای کسب بر اساس همین گزارش، پس از تالش های ماه های اخیر سازمان دامپزشکی کشور و وزارت جهاد کشاورزی بر: وی افزود

مجوز بهداشتی به منظور صادرات گوشت طیور و محصوالت لبنی به کشور روسیه، آژانس فدرال نظارت دامی و گیاهی فدراسیون 

 .ای به سازمان دامپزشکی کشور، صادرات گوشت طیور و محصوالت لبنی را به این کشور مجاز اعالم کرد روسیه با ارسال نامه

های متقاضی صادرات و  ه دنبال دستور وزیر جهادکشاورزی و درخواست تعدادی از شرکتدر همین راستا و ب: جاویدی گفت

های لبنی و  متعاقب بازدید هیات کارشناسی اعزامی از کشور روسیه که در اسفند ماه سال گذشته از تعدادی از کارخانجات فرآورده

ت های مناسب بهداشتی، آژانس مذکور با ارسال نامه ای به های صنعتی طیور کشور انجام شد،و با توجه به شرایط و نظار کشتارگاه

های لبنی و دو کشتارگاه طیور در فهرست رسمی  سازمان دامپزشکی کشور اعالم نمود، که در مرحله اول چهار کارخانه فرآورده

 .های مجاز صادرات به کشور روسیه ثبت شدند شرکت

در ضمن آژانس فدرال نظارت دامی و گیاهی فدراسیون روسیه اعالم : داشت معاونت بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی اظهار

نمود که متعاقبا الزم است تا سازمان دامپزشکی کشور ایران و آژانس مذکور با امضاء پروتکل الزم در مورد شرایط عرضه محصوالت 

 .صدور گواهی صادراتی را مهیا نمایندلبنی و گوشتی طیور جمهوری اسالمی ایران به فدراسیون روسیه، شرایط الزم برای 

بازرسی مشترک از کارخانجات و کشتارگاه های طیور که توسط کارشناسان دامپزشکی هر دو کشور انجام : جاویدی در ادامه افزود

 شده توسط طرف روسی مورد تایید قرارگرفته و در حال حاضر اقدامات الزم برای ثبت شرکت های مجاز برای صادرات محصوالت

همچنین چنانچه کارخانجات فرآورده های لبنی و کشتارگاه های . فوق توسط اتحادیه گمرکی اوراسیا در حال انجام می باشد

صنعتی طیور دارای شرایط الزم برای صادرات محصوالت خود به کشور روسیه باشند، می توانند درخواست رسمی خود را جهت 

 .ن ها در سراسر کشور تحویل نماینداقدامات بعدی به ادارات کل دامپزشکی استا
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 صادرات و واردات  
 - 60/40/40فارس

 شود تبریز برگزار مینمایشگاه توسعه صادرات و رونق صنعت دام، طیور و آبزیان در 

های  مرداد در مرکز نمایشگاه 0تیر تا  33سیزدهمین نمایشگاه توسعه صادرات و رونق صنعت دام، طیور و آبزیان ایران 

 .شود المللی تبریز برگزار می بین

در مرکز نمایشگاهی بین المللی  4061مرداد  1تیر تا  07سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تبریز از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .شود هزار متر مربع برگزار می 41تبریز و در فضایی بالغ بر 

ار شود که عرصه مبادالت بازرگانی میان باز این رویداد در شمال غرب کشور به عنوان یک رویداد اقتصادی و تجاری تلقی می

های دام و طیور تبدیل خواهد  سازد و خود به کانون دیدارهای تجاری و صادرات فرآورده کشورهای خارجی همجوار را فراهم می

 .شد

این رخداد فرصتی منحصر به فرد برای جذب سرمایه گذاری ، انتقال دانش فنی و تبادل نوآوری و فن آوری : براساس این گزارش

 .ها است

اندیشیده شده برای تسهیل حضور غرفه داران و بازدیدکنندگان از داخل و خارج از کشور اطالع رسانی گسترده در اقدامات و تدابیر 

رسانه های تخصصی بین المللی و داخلی، ارائه خدمات و تسهیالت در زمینه حمل و نقل، ترخیص کاال، ساخت غرفه، تامین لوازم 

ت سفر به شهر تبریز و ایجاد فرصت و امکان تهیه بلیط آنالین و رزرو هتل برای نمایشگاهی، خدمات ویزا ، بلیط و هتل و تسهیال

 .اتباع خارجی است
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 صادرات و واردات
 - 60/40/40فارس

 اعتراض دوباره دامداران به ارزان فروشی شیر و واردات گوشت
امروز دامداران برای دومین بار مقابل نهاد ریاست : های صنفی گاوداران ایران گفت رئیس هیئت مدیره کانون انجمن

رویه  ات بیتومان و وارد 9443جمهوری نسبت به عدم اجرا شدن مصوبه دولت مبنی بر خرید شیر خام به قیمت 

 .گوشت اعتراض کردند

 خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  های صنفی گاوداران ایران در گفت سید احمد مقدسی رئیس هیئت مدیره کانون انجمن

دولت مبنی بر خرید شیرخام به قیمت  امروز دامداران برای دومین بار مقابل نهاد ریاست جمهوری به عدم اجرای مصوبه: گفت

 .رویه گوشت اعتراض کردند تومان و نیز واردات بی 4117

دولت مبنی بر  60هفته پیش در مقابل نهاد ریاست جمهوری در مورد عدم اجرایی شدن مصوبه تیرماه  1دامداران حدود : وی افزود

یدگی شود، اما متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته قیمت مصوب شیر اعتراضی داشتند که قرار بود، به این موضوع رس

 .است

به دنبال اعتراض امروز دامداران نماینده ویژه رئیس : های صنفی گاوداران ایران تصریح کرد رئیس هیئت مدیره کانون انجمن

است دامداران برای رسیدگی به جمهور و بازرس ویژه وزیر جهاد کشاورزی در جمع معترضان حضور یافتند و قرار شد تا مفاد درخو

ای با حضور نماینده دامداران و نماینده رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی  صورت مکتوب به آنها ارائه شود و فردا هم جلسه

 .برگزار شود

ختلف کشور و دامداران برای احقاق حق خود از نقاط م: وی با بیان اینکه اعتراض کنندگان بیش از هزار نفر بودند، اظهار داشت

 .رساندن اعتراض خود به گوش مسئوالن به تهران آمدند

ها و صنایع لبنی هر کیلوگرم  تومان است، در حالی که کارخانه 4117نرخ مصوب هر کیلوگرم شیرخام : براساس این گزارش

 .کنند تومان از دامداران خریداری می 4177شیرخام را به طور میانگین به قیمت 
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 صادرات و واردات
 - 60/40/40فارس

 برنامه ششم توسعه با محوریت تعاون تدوین شود/ آسیب جدی واردات بر تولیدکنندگان
اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی دامداران ایران بر اجرای قوانین حمایتی از بخش تعاون در برنامه مدیرعامل 

واردات بی رویه عالوه بر آسیب جدی به تولید، قیمت تمام : ای ششم توسعه کشور تاکید کرد و گفت ساله توسعه پنج

 .شده کاال را افزایش داد

سعید سلطانی در بیان مشکالت اصلی این اتحادیه،  پایگاه اطالع رسانی اتاق تعاون ایران،به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

است که اتاق تعاون اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی  این اتحادیه باید عضویت اتاق تعاون را داشته باشد، این در حالی: گفت

دامداران ایران را به رسمیت نمی شناسد و ما حق رای دادن و انتخاب شدن را نداریم و این موضوع منوط به تغییر اساسنامه 

اتاق تعاون و سازمان تعاون  دانسته شده و تغییر اساسنامه نیز مشکالت قانونی و حقوقی خود را دارد و تغییر آن باید با هماهنگی

 .روستایی باشد

است و بستر این موضوع باید  11، اصل 10الزمه اجرایی شدن اصل : قانون اساسی، گفت 11و  10وی در ادامه با اشاره به اصول 

 .فراهم شود

رفته است و آنجایی که انجام ها صورت نگ ها، تا آنجا که سودآوری مطرح بوده، واگذاری به تعاونی در امر واگذاری: سلطانی افزود

 .شده، کارها با موفقیت پیش رفته است

کار گرفته شوند باید به باال بودن قیمت تمام شده تولید برای آنها  ها بها داده شود و آنها در امور به وی با بیان اینکه باید به تعاونی

 .اشاره کرد

های پرحجم  های پی در پی، قیمت علوفه به دلیل خشکسالی: ان گفتمدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی دامداران ایر

 .باال رفته است و این یکی از مشکالت اصلی برای تولیدکنندگان است

شود  شود، دو برابر قیمت محصوالت در کشور مبداء می قیمت موادی که وارد می: سلطانی با اشاره به واردات مواد اولیه، بیان داشت

 .شود قیمت تمام شده کاال افزایش یافته و تولید کاهش یابد ر مشکالت است که موجب میو این نیز از دیگ

 .وی با اشاره به اینکه واردات به تولیدکننده لطمه وارد می کند، خواستار حمایت از تولیدکنندگان و جلوگیری از واردات شد

قانون افزایش بهره وری تاکید کرد که به موجب این ماده،  00و ماده  11وی بر اجرای قوانین در برنامه ششم توسعه و اجرای اصل 

 .دستگاه متولی باید قیمت تضمینی محصول را برای تولیدکنندگان تعیین کند و طبق آن نیز اجرا شود تا تولیدکننده ضرر نکند

ولیدکنندگان، هر تصمیمی قانون افزایش بهره وری نیز تاکید کرد که به موجب آن، بدون حضور نماینده ت 0وی بر اجرای ماده 

 .باطل است

ها صورت نگرفته  از سوی دولت هیچ توانمندسازی برای تشکل: ها را خواستار شد و گفت سلطانی در ادامه توانمندسازی تشکل

 .است؛ باید در برنامه ششم در انجام امور، بیشتر به تشکل های تعاونی بها داده شود

ها بسپارد و هرگونه تصمیم گیری بدون اینکه انجام آن به  ق شود، باید کارها را به تعاونیخواهد موف اگر دولت می: وی تصریح کرد

 .تعاونی ها سپرده شود، به تحقق نمی رسد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40617070774000 

 

 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.icccoop.ir/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940303001373


 4931اول خرداد  اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

180 
 

و وارداتصادرات   
 - 60/40/40فارس

 ناشی از واردات مانع خوداتکایی است  رانت/ شود فقدان برنامه خودکفایی منجر به واردات می
های  فقدان برنامه خودکفایی و الگوی کشت و مهیا نکردن زیرساخت: مشاور وزیر اسبق جهاد کشاورزی گفت

 .تأثیرگذار بر واردات استکشاورزی از جمله یکپارچه نبودن اراضی کشاورزی از عوامل 

واردات ناشی از : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  عبدالمجید شیخی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در گفت

 .عدم خودکفایی در محصوالت کشاورزی و فقدان برنامه جامع برای خود اتکایی است

شود که  هایی از واردات نصیبشان می واردکنندگان چه در بخش خصوصی و چه آنهایی که در دولت نفوذ دارند، رانت: وی افزود

 .تولید کاال در داخل کشور به نفعشان نیست

وقتی متولی بخش کشاورزی : شود، تصریح کرد مشاور وزیر اسبق جهاد کشاورزی با بیان اینکه واردات از سوء مدیریت حاصل می

 .شویم نامه جامعی برای خوداتکایی و خودکفایی نداشته باشد، مجبور به واردات میبر

کشاورزی از جمله یکپارچه نبودن   فقدان برنامه خودکفایی و فقدان الگوی کشت و مهیا نکردن زیرساخت: شیخی اظهار داشت

 .شوند اراضی کشاورزی از عواملی هستند که منجر به واردات می

جهاد کشاورزی با بیان اینکه عدم وجود برنامه منسجم برای تنظیم بازار از عوامل مؤثر بر افزایش واردات است،  مشاور اسبق وزیر

کند، اما به دلیل نبودن برنامه منظم برای تنظیم بازار و دادن مجوز  اگرچه تولید داخلی برنج نیاز داخلی را تأمین نمی: اظهار داشت

ع به واردکنندگان منجر به تداخل عرضه برنج وارداتی با زمان برداشت و عرضه محصول داخلی واردات بدون قید جدول زمان توزی

کنند، در حالی که این  متولیان بخش کشاورزی به صورت انفعالی بازار را نظاره می: این کارشناس اقتصادی تصریح کرد. شود می

های اقتصادی موجود هستند، ولی آنها هرگز جلوتر از  تشکل های اقتصادی و حمایت از افراد متولی افزایش تولید، ایجاد تشکل

با مدیریت و تفکر جهادی از   افراد نخبه: مشاور اسبق وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت.اتفاقات نیستند و آینده نگر نیستند

های  ایع نظامی، پیشرفتاند، در حالی که در بسیاری از جاها از جمله صن های اداری در دولت فعلی کنار گذاشته شده دستگاه

شیخی با اشاره به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران . ای و نانو و بیوتکنولوژی مدیران جهادی و مصلح باعث پیشرفت شدند هسته

ما : که بر خودکفایی در تولید محصوالت کشاورزی تأکید کرده خطاب به آنهایی که خودکفایی در کشاورزی را قبول ندارند، گفت

گوییم چون خودتان توان تولید را نداشتید و پورسانت واردات  هایی که عُرضه و توان خودکفایی در کشاورزی را نداشتند، میبه آن

وری  های نوین آبیاری بهره اگر با استفاده از شیوه: وی افزود.خوردید، به دلیل سوء مدیریت الپوشانی نکنید، تا عیبتان برمال نشود

توان دو برابر محصوالت  ابر افزایش یابد بدون نیاز به افزایش سطح زیر کشت و استفاده از آب بیشتر میآب در کشاورزی به دو بر

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه آنهایی که خودکفایی را در کشاورزی . فعلی تولید و حتی بخش قابل توجهی را صادر کرد

اینان یک عناد مزمن سیاسی و یک غرض ورزی و جهل : کنند، افزود اک میهای واهی صورت مسئله را پ دانند، به بهانه شدنی نمی

هاست که گفته  شیخی در پاسخ به این سؤال که سال.خواهند ناتوانی خود را الپوشانی کنند ها می مرکب عمیق دارند و با این حرف

پذیر است، اما کسی آن را اجرا  بله امکان: کردپذیر است، تصریح  وری در آب را باال برد، آیا این مسئله امکان شود باید بهره می

رویه آب در بخش کشاورزی ناشی از فقدان الگوی کشت و کشت نامناسب در مناطق مختلف و  مصرفی بی: وی افزود.کند نمی

 .دشو وری تولید کم می های کشاورزی افزایش و بهره یکپارچه نبودن اراضی کشاورزی است که در نتیجه آن مصرف آب و نهاده

در بخش کشاورزی دارای : مشاور اسبق وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که آیا راه توسعه کشور از کشاورزی است، گفت

 .های شور جبران کرد توان کمبود آب را با در اختیار داشتن انرژی از طریق شیرین کردن آب مزیت مطلق هستیم و می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40617070777110 
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 صادرات و و اردات  
 - 60/40/48فارس

 فروشند پرتقال والنسیای جنوب را به نام خارجی می/ رویه میوه با مجوزهای قدیمی تداوم واردات بی
غیرقانونی میوه با مجوزهای تمدید شده قدیمی، از نبود نظارت انتقاد کرد و قائم مقام خانه کشاورز با اشاره به واردات 

ای سودجو بخشی از پرتقال والنسیای جنوب را در بازار با عنوان پرتقال وارداتی با  عدم نظارت باعث شده تا عده: گفت

 .چند برابر قیمت عرضه کنند

رویه و قاچاق  درباره واردات بی خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  گفتکل خانه کشاورز در  اهلل بیابانی قائم مقام دبیر عنایت

 .های جدی به بخش کشاورزی و اقتصاد آن واردات است یکی از آسیب: میوه، گفت

دهد، اما همچنان  ت به داخل کشور خبر میوی با بیان اینکه وزیر جهاد کشاورزی در اظهاراتش از ممنوعیت واردات میوه و مرکبا

های غیر قابل تصوری که پشت پرده واردات است دست از سر  مافیا و رانت: شاهد واردات قاچاق این محصوالت هستیم، افزود

 .دارد اقتصاد جامعه برنمی

های گذشته وارد کشور شده،   قیمت سالهای وارداتی امسال به چندین برابر  قائم مقام دبیرکل خانه کشاورزی با بیان اینکه میوه

 .هاست به طوری که یک نوع میوه در دو مغازه کنار هم دارای اختالف قیمت فاحشی است عدم نظارت منجر به افزایش قیمت: گفت

کرد از  ر میشود و نیاز به مجوز دارد،مجوزهای وارداتی که وزارت بازرگانی قبل صاد واردات یک شبه انجام نمی: بیابانی اظهار داشت

رسد بخشی از واردات  ماه قابل تمدید بود بنابراین به نظر می 9ماه اعتبار داشت، ضمن اینکه این مجوزها هر  9زمان صدور به مدت 

 .شود میوه توسط همان مجوزها تمدید شده از قبل انجام می

کند واردات میوه  وقتی وزیر اعالم می: اظهار داشت وی با بیان اینکه امیدواریم با اجرای قانون انتزاع این قبیل مشکالت حل شود،

 .ممنوع است نباید مجوزهای قبلی تمدید شود

متاسفانه شاهد واردات زیاد میوه با اختالف قیمت : بیابانی با تأکید بر اینکه کنترل واردات میوه خیلی هم سخت نیست گفت

 .کننده هستیم نجومی از واردکننده تا مصرف

ای سودجو بخشی از پرتقال والنسیای جنوب را در بازار با عنوان  عدم نظارت باعث شده تا عده: اغداران تصریح کرداین عضو تعاونی ب

 .پرتقال وارداتی با چند برابر قیمت عرضه کنند

برای تأمین نیاز : وری داده شد، گفت قائم مقام دبیرکل خانه کشاورزی با اشاره به اینکه در ایام نوروز در کرمانشاه اجازه واردات پیله

 .وران وارد و در همان منطقه عرضه و مصرف شود داخلی مقرر شد مقدار محدودی پرتقال توسط پیله

وری اقدام به واردات حجم زیادی پرتقال کردند و به جای عرضه در آن مقطع، در  اما برخی با استفاده از کارت پیله: وی افزود

 .اند چند برابر قیمت وارد بازار کردهاکنون با  ها ذخیره کرده و هم سردخانه

واردات قاچاق و بدون نظارت عالوه بر مشکالت اقتصادی باعث ورود آفت و لطمات جبران : این عضو تعاونی باغداران اظهار داشت

 .شود ناپذیری با کشاورزان می
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 صادرات و واردات 
 - 60/40/48فارس

 شود قوانین حمایتی اجرا نمی/ واردات بر اساس برنامه مدون باشد تا به تولید ضربه نزند
به تولید داخل واردات باید بر اساس برنامه مدون صورت گیرد تا : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت

وری و اقتصاد مقاومتی که هر دو در راستای حمایت از تولید است اجرا  ضربه نزند، اما متاسفانه قانون افزایش بهره

 .شود نمی

برای : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمد تقی توکلی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفت

تأمین نیاز داخلی کشور به برخی محصوالت کشاورزی باید آن را از طریق واردات فراهم کرد اما واردات باید براساس برنامه مدونی 

 .ای وارد نشود انجام شود تا به تولید داخل لطمه

ر تولید برخی محصوالت با محدودیت روبرو هستم ای خشک و نیمه خشک قرار دارد و به همین علت د ایران در منطقه: وی افزود

 .اما در مقابل در تولید برخی محصوالت مزیت نسبی داریم

باید بر اساس یک : ایم منابع پایه را حفظ کنیم، اظهار داشت عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی با بیان اینکه نتوانسته

 .تولید و مصرف آب، تا آنجا که امکان دارد نیازمان را از داخل تأمین کنیموری در  الگوی کشت جامع و با در نظر گرفتن بهره

باید تولیدات محصوالت کشاورزی براساس الگوی کشت : توکلی با بیان اینکه در کشور با بحران آب مواجه هستیم، اظهار داشت

 .اورزی کنیمریزی شود و براساس اصول علمی اقدام به تولید محصوالت کش سازگار با محیط برنامه

وری  وری انجام شود و در مناطقی که بهره تولید محصوالت کشاورزی در مناطق مختلف کشور باید براساس میزان بهره: وی افزود

 .تولید یک محصول پایین است از کشت آن محصول خاص در آن منطقه خودداری کرد

های اقتصاد مقاومتی در راستای افزایش تولید است، اظهار  ستوری و سیا عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه قانون افزایش بهره

 .شود مشکل اینجاست که این قانون اجرایی نمی: داشت

: وی با تأکید بر این موضوع که راندمان آب در کشاورزی پایین است و امکان توسعه سطح زیر کشت هم وجود ندارد، تصریح کرد

 .وری را افزایش داد های نوین در آبیاری بهره اورزی و استفاده از سیستمهای نوین در کش گیری از دانش باید با بهره
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 صادرات و واردات
 - 60/40/47فارس

 های باری صادراتی بعد از افزایش قیمت سوخت درصدی گازوئیل کشتی 333رشد 
 3تصمیم دولت در مورد افزایش قیمت سوخت منجر به افزایش : رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران گفت

 .های باری صادراتی شد برابری گازوئیل کشتی

تصمیم یک شبه دولت در مورد افزایش قیمت سوخت : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سیدرضا نورانی در گفت

 .های باری در بنادر شده و این موضوع صادرات را با مشکل مواجه کرده است منجر به افزایش برابری گازوئیل کشتی

کنند به طوری که شب گذشته یک محموله  گیری نمیها بار به دلیل گرانی سوخت و افزایش کرایه حمل و نقل، کشتی: وی افزود

تنی با باری مشابه در بندر عباس که قرار بود به بندر  177جات و امروز هم یک محموله دیگر  تنی از میوه، سبزیجات و صیفی 177

 .شارجه صادر شود روی زمین مانده و در حال خراب شدن است

افزایش چند : رای صادر کنندگان به صرفه نیست و آنها حاضر به صادرات نیستند گفتنورانی با بیان اینکه با این اتفاق صادرات ب

شود به طوری که بازارهایی که سالها  برابری قیمت گازوئیل موجب روی کار آمدن رقبا و قبضه کردن بازارهای صادراتی ایران می

 .رود برای به دست آوردن آن وقت و هزینه صرف شده یک شبه از دست می

درصد گران شده اما سوخت وسایل  17در حالی که سوخت داخلی : س اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران اظهار داشترئی

 .درصد افزایش یافته است 077نقلیه برون مرزی 

 .زند تصمیمات یک شبه به نفع صادرات نیست و تصمیمات غیراصولی لطمات سنگینی را به ساخت اقتصاد کشور می: وی افزود

ریزی  کرد تا صادر کنندگان در سال جاری اقدام به برنامه ها را از سال قبل اعالم می دولت باید افزایش قیمت: نی تصریح کردنورا

 .کردند می

های حمل بار که برای صادرات انواع محصوالت از جمله محصوالت  برابری گازوئیل کشتی 0براساس این گزارش افزایش قیمت 

در حالی رخ داده که دولت در پی افزایش قیمت سوخت اعالم کرده که هیچ افزایش قیمتی در وسایل شود  کشاورزی استفاده می

 .های مرتبط نباید به بهانه افزایش قیمت سوخت صورت پذیرد حمل و نقل و سایر قسمت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40617070777161 
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 صادرات و واردات
 - 60/40/49فارس

جمعیت دام سبک کشور با ظرفیت تامین علوفه / 14هزار راس دام سبک از ابتدای سال  904صادرات 

 تناسب ندارد
هزار راس دام سبک از کشور  904تاکنون بیش از جاری  از ابتدای سال: معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام گفت

 .صادر شده است

های سراسر کشور که در  از مشهد، حسین رکنی ظهر امروز در همایش مدیران امور عشایر شهرستان خبرگزاری فارسبه گزارش 

های صورت گرفته صادرات دام سبک از کشور آزاد شد و  از خرداد ماه سال گذشته و به دنبال پیگیری: مشهد برگزار شد، اظهار کرد

 .ز کشور صادر شدهزار راس دام سبک ا 977در این راستا تا پایان سال گذشته 

صادرات دام سبک عالوه بر اینکه منبعی برای ورود ارز به کشور است شرایط بازار داخل در بخش گوشت قرمز را بهبود : وی افزود

 .بخشد می

 17میلیون راس جمعیت گوسفند و  17تا  11حدود : رکنی با بیان اینکه جمعیت دام سبک کشور بسیار زیاد است، بیان کرد

 .ای کشور هیچگونه تناسبی ندارد راس جمعیت بز در کشور وجود دارد که با ظرفیت تامین علوفهمیلیون 

میلیارد تومان تسهیالت در اختیار عشایر  177سال گذشته و با مصوبه مجلس شورای اسالمی مقرر شد حدود : وی خاطرنشان کرد

 .میلیارد تومان آن محقق شد 417قرار گیرد که حدود 

هادکشاورزی در امور دام با تاکید بر اینکه باید شرایط مناسب برای کاهش جمعیت دام سبک کشور و جایگزین شدن معاون وزیر ج

شود که در سال گذشته  هزار تن گوشت قرمز به کشور وارد می 417های گذشته ساالنه  در سال: های جدید فراهم شود، افزود دام

 .م در سال جاری نیز این رقم کاهش بیشتری داشته باشدهزار تن کاهش یافت و امیدواری 97این رقم به 

کیلوگرم  19کیلوگرم است اما در ایران این رقم  41میانگین متوسط مصرف جهانی گوشت مرغ ساالنه برای هر نفر : وی اضافه کرد

 .است

ا واردات گوشت مرغ سفید تا چند سال گذشته م: هزار تن گوشت مرغ از کشور خبر داد و تاکید کرد 07وی از صادرات ساالنه 

 .داشتیم اما امروز نه تنها وارد کننده نیستیم بلکه صادرکننده هم هستیم

هایی که در کشور ما وجود دارد استفاده کنیم بدون شک قادر خواهیم بود نیاز کشور را به  اگر از امکانات و زمینه: وی ادامه داد

 .واردات گوشت به کشور شویم صورت کامل در بخش گوشت قرمز پوشش داده و مانع از

های دامی و غالت را در داخل کشور تولید کنیم نباید چشم به بیرون  توانیم مواد اولیه نهاده رکنی در پایان ابراز کرد تا زمانی که می

 .کشور داشته باشیم و ما هم تمام تالشمان بر این است تا کشاورزان هیچگونه ضرری نبینند
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 صادرات و واردات
 - 60/40/49فارس

 فشار دالالن برای واردات میوه به بهانه قاچاق و حبوبات با کمبود مصنوعی
ها  اندازه کافی وجود دارد، اما برخی دالالن این روزها با تسخیر رسانهدر حالی که تولید میوه و حبوبات در کشور به 

 .مبنی بر وفور قاچاق میوه از یک طرف و نشان دادن کمبود مصنوعی حبوبات خواهان دریافت مجوز واردات هستند

تولید میوه و حبوبات در کشور به اندازه کافی وجود دارد، اما برخی از ، در حالی که خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های قاچاقی در بازار فراوان وجود  دمند که میوه های قاچاقی در بازار مرتب بر این بوق می دالالن و وارد کنندگان به بهانه وفور میوه

شود، لطفا اجازه دهید به صورت  اق وارد کشور میکنند، حال که میوه خارجی به صورت قاچ گیری می دارد و پس از آن نتیجه

 !.رسمی وارد کنیم

واقعا چه نیازی است که مردم در فصل تابستان پرتقال مصری مصرف کنند، یا در حال حاضر گالبی ترکیه و یا انگور شیلی مصرف 

 شود؟

ز مهمترین مالحظات این است که ورود رسد، اما مالحظات مهمی دارد و یکی ا این نکته گرچه از نظر ظاهری درست به نظر می

 .شود هرگونه میوه یا حبوبات و یا دام ،و طیور و ماهی زنده باعث ورود انواع آفت و بیماری خارجی به کشور می

گرچه قرنطینه گیاهی و دامی شرط اول برای ورود موجود زنده اعم از گیاه و یا دام و طیور، مرغ و ماهی است، اما با همه این 

هایی مانند شپشک  تواند با خود بیماری و آفت داشته باشد و شاهد آن این است که هم اکنون آفت باز هم موجود زنده می اوصاف

های برنج یا جاروک جادوگر در  کونگو، آنفوالنزای پرندگان و انواع آفت -استرالیایی، سوسک کلورادو، تب خونریزی دهنده کریمه

اند و سالی هزاران لیتر  آفت و بیماری که در محیط کشاورزی و دامپروری ایران جا خوش کردهمرکبات لیموترش و انواع و اقسام 

 .رویه رسمی یا غیررسمی در سالهای گذشته است شود، حاصل واردات بی سم یا درو برای مقابله آن مصرف می

داد و فضای کشاورزی ایران را آماده واردات ها و یا حبوبات فورا مجوز واردات  توان به صرف کمبود مصنوعی برخی از میوه آیا می

 .انواع آفت کرد؟

های ناشی از واردات محصوالت زنده کشاورزی و دامی ساالنه عالوه بر صرف میلیاردها  در حال حاضر برای مقابله با آفات و بیماری

شود و نتیجه آن بروز سرطان  ران میکش و داورهای دامی وارد محیط کشاورزی و دامی ای تومان پول مقدار قابل توجهی سم و آفت

 .در برخی مناطق کشاورزی مانند شمال شده است

 .شود در کنار این مشکالت بیکاری کشاورزان و زیان تولید کننده داخلی را هم باعث می

از ورود آفت و  کنند تا ای برای جلوگیری از واردات محصوالت زنده دام و یا گیاه اعمال می گیرانه کشورها معموالً قوانین سخت

 .بیماری جلوگیری شود

ها و  شود، نباید مردم به مصرف میوه اقتصاد مقاومتی در کشور اجرا می  نکته قابل توجه دیگر این است که در شرایطی که سیاست

 .خود را بدهند و میوه خارجی وارد کرده و مصرف کنند( آبرو)و عرض ( پول)کاالهای مصرفی خارجی دل خوش کنند و ارز 

 به قول عالمه اقبال الهوری

 آن بپوش و آن بنوش و آن بخور/ آن چه از خاک تو رست ای مرد حر

 یا به قول حافظ 

 خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی/بشنو این نکته که خود را زغم آزاده کنی

لید شد،دیگر الزم نیست به زور یعنی اگر خداوند صالح دید که در یک سال به دالیلی حجم بارندگی کم شود و فالن میوه کم تو

 .های رنگارنگ خارجی وارد کنیم تا مردم مصرف کنند که این خود نشانه ناشکری است پول نفت میوه

http://www.farsnews.com/


 4931اول خرداد  اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

164 
 

به جای این کارها باید از کشاروز داخلی و تولید داخل حمایت شود، از طرفی در صدر اسالم مهاجرین که در شرایط نامساعد 

دادند و  نیاز نشان می خود را از دشمن بی( واژه قرآنی)واسطه فرهنگ اسالمی با خود نگهداری و تعفف اقتصادی قرار داشتند، اما به 

 .کردند با غذایی اندک حتی یک خرما برای دو نفر مقاومت می

 .کنند که واردات انجام شود حال چگونه است اگر چند روز یک نوع میوه کمبود شود، بالفاصله دالالن فشار وارد می

کشوری با خاک اندک و زمین زلزله خیز و جمعیت بیشتر اما با سیاست خودکفایی برنج غذای اصلی مردم خود را ول با هزینه  ژاپن

 .کند بیشتر تولید می

خواهند قدری خود نگهدرای و مقاومت داشته باشند و اگر این فرهنگ اسالمی یعنی قناعت و خودنگهدری و تعفف  آیا مردم نمی

میلیارد دالر کاالی قاچاق از میوه و حبوبات گرفته  07تا  11شود ساالنه بین  ر شاهد این نخواهیم بود که گفته میرعایت شود، دیگ

به صورت  حتی کارت دعوت به جشن تولد کودکبازی و  ، موبایل ، کامپیوتر، پوشاک، کفش و کیف و اسباب تا لوازم آرایش

 .کند هم پیدا میقاچاق وارد کشور اسالمی شده و اتفاقا خریدار 

سیاست اقتصاد مقاومتی یعنی این که مردم هم نسبت به مصرف کاالی قاچاق مقاومت داشته باشند و با حساسیت کاالی وطنی 

 .خود را مصرف کنند

 .های متولی برای برخورد با کاالی قاچاق نیست البته این ناقض وظیفه دستگاه

معدن و تجارت نباید اجازه واردات کاالهای مشابه داخل و به ویژه با حساسیت  های متولی و وزارت صنعت مضاف بر اینکه دستگاه

 .های سخت مانع ورود آفت بیماری شوند بیشتر در مورد میوه، حبوبات و دام و طیور مجوز صادر کند، بلکه با اعمال قرنطینه

شود و محصوالت کشاورزی و دامداران ایرانی به  سیاست اقتصاد مقاومتی این است که به جای تکیه بر واردات تکیه بر تولید داخل

 .موقع و به قیمت منصفانه خریداری و عرضه شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40617079777149 
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 صادرات و واردات
 آیانا 1060خرداد  40, یکشنبه

 واردات بذر پنبه از ترکیه به پایلوت رسید 
صورت پایلوت در شهرستان  ای به تن بذر پنبه زودرس که از ترکیه وارد کشور شده بود، با حضور کارشناسان ترکیه 03

 . برداری رسید داراب استان فارس به بهره

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)ز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران کاران داراب فارس امرو مدیرعامل اتحادیه پنبه

های اخیر روند نزولی طی کند و به سرعت سطح زیر کشت  وضعیت نابسامان تولید پنبه در کشور باعث شده این زراعت طی سال

 .آن کاهش پیدا کند

فرنگی و  کشت محصوالت جایگزین نظیر ذرت در فارس، گوجه کاهش سطح زیر کشت پنبه هرساله با: محمد انصاری افزود علی

عنوان یکی از محصوالت پرزحمت بخش کشاورزی به  شود، این در حالی است که کشت پنبه به ها دنبال می گندم در سایر استان

 .علت بحران آب و دیررس بودن بذرهای داخلی، عمالً در حال خارج شدن از چرخه است آید که به شمار می

روز طول رشد دارد که در مقایسه  407گیرد، بیش از  که در استان فارس مورد استفاده قرار می "بختگان"بذر : وی خاطرنشان کرد

تری برخوردار است؛ لذا با وجود موانع اداری بسیار و مشکالتی که برای  یافته نیز از راندمان پایین با پنبه سایر کشورهای توسعه

ای به  ، واردات بذر از کشور ترکیه در دستور کار قرار گرفت و هفته گذشته جمعی از کارشناسان ترکیهقرنطینه بذر وجود داشت

 .اند ایران آمدند و از مزارع پایلوت کشت بذر وارداتی دیدن کرده

تر  و تیپ بوته مناسبتر از وقت رایج  بذر واردشده از ترکیه دارای راندمان باالتر، طول کشت حدود دو ماه کوتاه: انصاری ادامه داد

 .برداری بتواند به مرور جایگزین ارقام دیررس پنبه داخلی شود رود در صورت بهره برای کشت مکانیزه است که انتظار می

 شود درصد پنبه داخلی وارد می 13

ه نسبت به سال سال گذشته قیمت وش پنب: کاران داراب فارس با اشاره به قیمت وش پنبه تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه پنبه

 .تومان کاهش پیدا کرد که عمالً انگیزه فعالیت از کشاورزان را گرفت 177پیش از آن 

افت جهانی قیمت پنبه و بازار داخلی آن باعث شده است تا روند نزولی کشت به قدری سریع پیش رود که در زمان : وی یادآور شد

 .را از محل واردات تأمین کنند درصد پنبه مورد نیاز خود 17حاضر صنایع نساجی بیش از 

های آینده ادامه پیدا کند، امکان وابستگی بیشتر به واردات  در صورتی که سناریوی کاهش تولید پنبه در سال: انصاری تأکید کرد

های  عنوان یکی از محصوالت دارای مزیت در ایران مورد توجه سازمان پنبه وجود دارد؛ این در حالی است که کشت پنبه به

 .المللی قرار دارد بین

گیرد که امکان حمایت  تر از بازارهای داخلی در حالی صورت می واردات پنبه برای صنایع نساجی با قیمت پایین: وی اظهار داشت

های تشویقی دولت همراه  ریزی نشود و حمایت ای برای زراعت پنبه وجود ندارد و در صورتی که برای تولید این محصول برنامه یارانه

 .های روغنی در انتظار صنایع نساجی خواهد بود آن نباشد، سناریویی مشابه سناریوی دانه

گیر است که عالوه بر خروج حجم قابل توجهی ارز، صنایع  های روغنی آنچنان نفس درصدی دانه 61واردات : انصاری همچنین گفت

های  ت، در حالی که با توجه به استانداردهای سازماندرصد وابسته به بازارهای جهانی کرده اس 477کشی داخلی را نیز  روغن

 .شود المللی، مصرف روغن توصیه زیادی نمی بین

شده از پنبه همواره جزو محصوالت باکیفیت است که در کشورهای اروپایی دارای  لباس و منسوجات ساخته: وی در ادامه افزود

های آینده مورد تأکید قرار خواهد گرفت، بلکه با شناسایی کیفیت  تنها طی سال برندهای جهانی است؛ لذا استفاده از پنبه نه

ای بیشتر خواهد بود، این در حالی  سوجات مصنوعی، اقبال عمومی برای مصرف منسوجات پنبهای در مقایسه با من محصوالت پنبه
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انگیزگی کشاورزان به سمت  است که مواد اولیه داخلی آن که امکان تولید در داخل کشور دارد، عمالً از پتانسیل خارج شده و با بی

 .رود نابودی پیش می

 شود ای که خوراک دام می دانه پنبه

های روغنی برای استحصال از بازارهای خارجی وارد  در شرایطی که دانه: کاران داراب فارس خاطرنشان کرد عامل اتحادیه پنبهمدیر

 .کس نیست کشی مورد استفاده قرار گیرد، مورد توجه هیچ تواند برای استحصال و روغن شوند، تخم پنبه داخلی که می کشور می

شود، این در حالی است که  های تولیدشده برای تهیه خوراک دام وارد صنایع کوچک می دانه پنبه عمالً: انصاری در پایان تصریح کرد

 ./امکان استحصال روغن وجود دارد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11071-4.html 
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 صادرات و واردات

 آیانا 1060خرداد  42, شنبه

 شود  های عشایری صادر می درصد گوشت دام 43
درصد از تولیدات گوشت عشایری برای صادرات در نظر گرفته شود که در این  43شده، قرار است  های گرفته با تصمیم

 .راستا اقدامات الزم در حال انجام است

جامعه عشایری در : ، با اعالم این خبر گفت(ایانا)در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مقام سازمان امور عشایر امروز قائم

هزار تن به  6شود که حدود  بینی می اندازی زنجیره تولید، پیش هزار تن گوشت قرمز تولید کرد و امسال نیز با راه 401سال گذشته 

 .تولیدات افزوده شود

درصد صادرات گوشت قرمز از تولیدات عشایر انجام شود  17شده، قرار است  های انجام ریزی ساس برنامهبر ا: میرولی صفرزاده افزود

 .کش باقی نماند کنیم تا تولیدی روی دست این قشر زحمت ریزی می که در این راستا برنامه

یدشده عشایر صادر شد و در سال گذشته بخشی از گوشت تول: های صادراتی بخش عشایری خاطرنشان کرد وی درباره ظرفیت

 .امسال نیز در برنامه داریم که میزان آن را افزایش دهیم

هایی که با کمبود  عشایر در حال حاضر در ییالق قرار دارند و وضعیت مناسبی از لحاظ علوفه داریم و در استان: صفرزاده ادامه داد

 .شود رو هستیم، آبرسانی سیار انجام می آب روبه

های الزم به این قشر شده است تا مشکلی برای آنها  توصیه: شود، تصریح کرد هایی که به عشایر در ییالق وارد می وی درباره خسارت

 .کنند ای که دارند، نسبت به رفع آنها اقدام می وجود نیاید و عالوه بر آن، عشایر بر اساس تجربه به

بند  شوند و در حال حاضر در مناطق میان روز آینده به ییالق وارد می 41عشایر تهرانی تا : مقام سازمان امور عشایر یادآور شد قائم

 .قرار دارند

های عشایری در سیل و طوفان اخیر تهران از بین رفته که اقدامات الزم برای مرمت آنها به انجام  بخشی از راه: صفرزاده تأکید کرد

 .رسیده است

برابری در بودجه عشایر در سال  1.0رشد : جاری خبر داد و اظهار داشت میلیارد تومانی عشایر در سال 91وی از اختصاص بودجه 

 .جاری را شاهد هستیم، اما هنوز تخصیصی صورت نگرفته است

ها  جامعه عشایری نیازمند اعتبار است تا بتواند مشکالت بخش را برطرف کند، اما متأسفانه تخصیص بودجه: صفرزاده در پایان گفت

 /.شود کندی انجام می به

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11964-4.html 
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 صادرات و واردات
 آیانا 1060خرداد  49, چهارشنبه

 خودداری بانک سپه از پرداخت تسهیالت / تنی قرقاول، کبک و بلدرچین 00صادرات 
تن گوشت بلدرچین و یک تن گوشت قرقاول به کشورهای عراق،  03ساالنه هفت تن گوشت کبک، در حالی که 

گذاران فعال در بخش کشاورزی صورت  شود، حمایت مستقیمی از سرمایه افغانستان، ارمنستان و آذربایجان صادر می

 .گیرد نمی

با اعالم این خبر ( ایانا)گار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیرعامل مجتمع پرورش کبک، قرقاول و بلدرچین امروز در گفتگو با خبرن

تن گوشت بلدرچین و یک تن گوشت قرقاول به به کشورهای عراق، افغانستان، ارمنستان و  17ساالنه هفت تن گوشت کبک، : گفت

ایر پرندگان و طیور را تواند زمینه صدور گوشت س کند و می شود که ارزش افزوده قابل توجهی متوجه کشور می آذربایجان صادر می

 .فراهم کند

دالر در بازارهای صادراتی  17دالر، بلدرچین شش دالر و قرقاول  41هر کیلوگرم گوشت کبک به قیمت : ابوالفضل هنزائی افزود

 .هزار دالر درآمد ارزی دارد 100شوند که رقمی حدود  عرضه می

 ها برای پرداخت تسهیالت اندازی بانک سنگ

میلیون تومان تسهیالت دولتی  077در حالی که این مجتمع با شش میلیارد تومان آورده بخش خصوصی و : کردوی خاطرنشان 

های سیستم بانکی با حداقل ظرفیت، به  علت عدم حمایت تن انواع گوشت را دارد، به 477اندازی شده و امکان صادرات بیش از  راه

 .دهد فعالیت خود ادامه می

حالی که در گذشته میزان صادرات این مجتمع سه برابر میزان فعلی بود و به کشورهایی نظیر عربستان، قطر و  در: هنزائی ادامه داد

 .های سیستم بانکی و امکان توسعه پرورش و صادرات پیدا نشد اندازی شد، به علت سنگ لبنان نیز صادر می

ها نظیر بانک  گذاران بخش کشاورزی دارد، اما سایر بانک ههرچند بانک کشاورزی توجه بیشتری به فعاالن و سرمای: وی تصریح کرد

 .کند سپه از پرداخت تسهیالت به فعاالن حوزه کشاورزی خودداری می

 شود هایی که در بخش کشاورزی دیده نمی سرمایه

کشاورزی در  های در حالی که فضای اقتصادی الزم برای فعالیت: مدیرعامل مجتمع پرورش کبک، قرقاول و بلدرچین یادآور شد

علت  کند، به بخش تولید فراهم است و بخش خصوصی با اتکا به سرمایه و آورده خود و دانش فنی، اقدام به فعالیت کشاورزی می

 .شود گرفته، عمالً امکان رشد و ارتقاء اقتصادی پیدا نمی های صورت توجهی بی

گذاری در بخش کشاورزی زیر پنج  گیرد که سرمایه صورت نمیدر حالی از فعاالن بخش کشاورزی حمایت الزم : هنزائی تأکید کرد

 .گذاری وجود ندارد ای جز تزریق نقدینگی و افزایش سرمایه درصد برآورد شده و برای توسعه بخش کشاورزی چاره

در این حوزه گذاران رقبتی برای افزایش فعالیت  اگر حمایت قابلی از فعاالن حوزه تولید فراهم نشود، سرمایه: وی اظهار داشت

تواند ارزش افزوده و ضریب  کنند که می های اقتصادی هزینه می نداشته و با توجه به ریسک سرمایه، آورده خود را در سایر بخش

 ./اطمینان بیشتری برای بازگشت سرمایه آنها داشته باشد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11016-4.html 
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 صادرات و واردات
 آیانا 1060خرداد  40, دوشنبه

 اند  مدعیان انحصار در صادرات شیالت، یک کیلوگرم ماهی هم صادر نکرده
توانند در صادرات و واردات محصوالت تخصصی همچون آبزیان وارد شوند که  متأسفانه دارندگان کارت بازرگانی می

 . رو شود های جدیدی روبه شود بازار با تنش این امر گاهی باعث می

: با اعالم این خبر گفت( ناایا)دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

صورت مستقیم فرستاده شده است و  صورت نمونه و استفاده در بازار به کشور روسیه به تن انواع ماهی و میگو به 6تاکنون حدود 

 .صورت غیرمستقیم از مبادی آذربایجان و ارمنستان نیز صادرات این محصوالت انجام شده است عالوه بر آن، به

شود که بسیار حساس بوده و در این راستا صادرات به  روسیه از لحاظ مراودات تجاری کشوری محسوب می: فزوداکبر خدایی ا علی

رود، اما باید گفت که اعتماد مورد نیاز حاصل شده و مباحث قیمتی و کیفیت محصوالت باعث شده است که اندکی  کندی پیش می

 .روال صادرات کند باشد

دلیل قضیه روبل کاهش پیدا کرده و عالوه بر آن، کیفیت محصوالت ایرانی نیز  کشور روسیه به قدرت خرید: وی خاطرنشان کرد

 .کنند وارد می... ها از سایر کشورها همچون چین، بنگالدش، پرو، شیلی و بسیار باالتر از محصوالتی است که روس

اند و از  شرکت برای صادرات معرفی شده 46رد که شرکت صادرکننده آبزیان در کشور وجود دا 07تا  19حدود : خدایی ادامه داد

دهند؛ بنابراین باید گفت در این بخش هیچ انحصاری  درصد صادرات محصوالت شیالتی را انجام می 67شرکت،  44این تعداد 

 .اند ها راه انداخته ای مبحث آن را چندی است در رسانه وجود ندارد که عده

 !زنند؟ د، چرا از انحصار دم میکسانی که یک کیلوگرم صادرات نداشتن

های اخیر حتی یک کیلوگرم  زنند، طی سال ای که از انحصار دم می عده: دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران تصریح کرد

انجام  اند؛ بنابراین امیدواریم که اجازه دهند صادرات محصوالت شیالتی به روسیه و سایر کشورها در محیطی آرام ماهی صادر نکرده

 .گیرد

تواند هر  در بخش صادرات متأسفانه مشکل بزرگی وجود دارد و آن اینکه کسی که دارنده کارت بازرگانی است، می: وی یادآور شد

نوع محصول را صادر و وارد کند و در بخش آبزیان نیز کسانی که در بخش صادرات و واردات گوشت و مصالح ساختمانی حضوری 

کنند که این  حاضر که بازار این بخش حالت رکود دارد، اقدام به واردات ماهیانی همچون تیالپیا به کشور میفعال داشتند، در حال 

 .رو کند تواند تولیدکنندگان داخلی را با ضرر و زیان روبه ای صحیح نیست و می امر از لحاظ حرفه

ت نیز باعث شده که بازار آنها نیز دچار اختالل شود، در مقابل، صادرات برخی آبزیان به کشورهایی چون امارا: خدایی تأکید کرد

 .تر ارگانی نظارتی بر کارت بازرگانی صادرکنندگان و واردکنندگان فوق نظارت داشته باشد بنابراین باید هرچه سریع

ای به این  ص و حرفهای آزاد است، اما گاهی موارد ورود افراد غیرمتخص اتاق بازرگانی معتقد است که تجارت مقوله: وی اظهار داشت

شده  تر از قیمت تمام وجود آید، ازجمله آنکه قیمت محصوالت صادراتی بسیار پایین شود که مشکالتی در بازار به بخش باعث می

 .کاالهای داخلی باشد

 ./تری بر کار واردکنندگان و صادرکنندگان انجام شود های دقیق خدایی در پایان اظهار امیدواری کرد که نظارت

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11006-4.html 
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 صادرات و واردات  

 آیانا 1060خرداد  40, دوشنبه

 کنند  درنای گلپایگان و تهران ماکیان به روسیه مرغ صادر می
تهران ماکیان مرغ الوان که دارای مجهزترین تجهیزات روز دنیا هستند،  های واحدهای درنای گلپایگان و کشتارگاه

مجوز صادرات گوشت مرغ به روسیه گرفتند که در صورت حمایت دولت و اختصاص یارانه حمل و نقل به پایداری 

 .صادرات خواهند رسید

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران دهندگان مرغ گوشتی امروز در گفتگو با خبرنگار  مدیرعامل اتحادیه پرورش

توان از این فرصت ایجادشده برای  شود، اما زمانی می عنوان یک فرصت اقتصادی مطرح می هرچند صادرات مرغ به کشور روسیه به

 .اندیشی کرد صادرات پایدار استفاده کرد که برای تأمین هزینه باالی حمل و نقل، چاره

 177هزار و  تا یک 177هزار و  برای صادرات هر کیلوگرم گوشت مرغ به کشور روسیه، هزینه حمل حدود یک: افزود محمد یوسفی

تومان متوجه صادرکنندگان ایرانی است؛ لذا بدون در نظر گرفتن یارانه حمل و نقل، عمالً صرفه اقتصادی برای صادرات گوشت مرغ 

 .وجود ندارد

برای صادرات مرغ به کشور روسیه هم از طریق دریای شمال و هم خلیج : حمل و نقل خاطرنشان کرد وی با اشاره به تجهیز ناوگان

 .توان اقدام کرد، اما هزینه انتقال آن بسیار باال است های دارای سردخانه می فارس و از طریق کشتی

 صادرکنندگان مرغ به روسیه "تهران ماکیان"و  "درنای گلپایگان"

ها،  برای صادرات مرغ به روسیه پس از اعزام گروه بازرسی از سوی روس: دهندگان مرغ گوشتی ادامه داد پرورشمدیرعامل اتحادیه 

 .که دارای تجهیزات مدرن و استانداردهای روز بودند، انتخاب شدند "تهران ماکیان مرغ الوان"و  "درنای گلپایگان"دو واحد 

های بسیار پیشرفته هستند، از برخی استانداردهای  غداری که دارای کشتارگاهاستانداردهای این دو واحد مر: یوسفی تصریح کرد

اند از عهده استانداردهای  بندی و تولید هستند که توانسته کشورهای اروپایی نیز باالتر است و دارای بهترین امکانات بسته

 .ها برآیند سختگیرانه روسی

گرم و همچنین  177هزار و  تا یک 477هزار و  غ و وزن الشه به میزان یکبیوتیک در گوشت مر باقیمانده آنتی: وی یادآور شد

 .شود بندی متناسب با بازار روس، ازجمله استانداردهایی بود که در این دو واحد مرغداری اعمال می بسته

 صادرات مرغ به عراق و افغانستان صرفه بیشتری دارد

علت مسافت باالی کشور روسیه، هزینه حمل و نقل و صادرات به این  به: کرد دهندگان مرغ گوشتی تأکید مدیرعامل اتحادیه پرورش

 .تومان صرفه اقتصادی بیشتری دارد 417کشور بسیار باال است، در حالی که صادرات به کشور عراق و افغانستان با کمتر از 

کنند، لذا انتظار  ه دالر یارانه دریافت میصادرکنندگان برزیلی برای هر کیلوگرم مرغ صادراتی بین دو تا س: یوسفی اظهار داشت

 ./رود برای تسهیل صادرات، یارانه حمل و نقل و حمایت از صادرکنندگان در دستور کار قرار گیرد می

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11004-4.html 
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ت و وارداتصادرا  
 آیانا 1060خرداد  45, سه شنبه

 آغاز صادرات شیرخشک صنایع شیر ایران، به محض بهبود نرخ جهانی 
سوم کاهش یافته است، در برنامه داریم که به محض مناسب شدن  دلیل اینکه قیمت جهانی شیرخشک به یک به

 .انجام دهیمقیمت، اقدامات الزم را برای صادرات شیرخشک به کشورهای همسایه 

ودومین  در حاشیه بیست( ایانا)امروز در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران ( پگاه)مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران 

آالت و صنایع وابسته درباره وضعیت شیر و افزایش احتمالی قیمت آن در  المللی، صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین نمایشگاه بین

ای  گونه دهد، به این شرکت در راستای حمایت از سالمت مردم، اقداماتی را در جهت افزایش سرانه شیر انجام می: تسال جاری گف

ریزی مشخصی دارد تا  صورت تضمینی خریداری کرده است و برنامه شده از دامداران را به که بخشی از تولید انبوه شیر تولید انبوه

 .آن را تبدیل به شیرخشک کند

ای که  گونه سوم کاهش داشته است، به قیمت جهانی شیرخشک در حال حاضر در مقایسه با چند ماه گذشته یک: ی افزودعلی روم

 .دالر بوده است 177دالر شده، در حالی که این رقم چهارهزار و  4.0اکنون قیمت هر کیلوگرم شیرخشک در جهان 

وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از :  است، خاطرنشان کردشده شیرخشک در کشورمان باال وی با اعالم اینکه قیمت تمام

های جهانی باال رفت، نسبت به  هایی انجام شده تا پس از آنکه قیمت دامداران، اقدام به خرید تضمینی شیر کرده است و هماهنگی

 .صادرات شیرخشک اقدام کنیم

صورت تضمینی و مربوط  هزار تن شیرخشک ناشی از خرید شیر به 41تاکنون : ادامه داد( پگاه)مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران 

ها، بیشترین حجم را دارا  صورت تضمینی خریداری شده که در مقایسه با سایر شرکت به صنایع شیر ایران توسط این شرکت به

د در کشور انجام های جهانی مشخص شد، اقدامات الزم را برای فروش شیرخشک موجو است؛ بنابراین به محض اینکه قیمت

 .دهیم می

های تولیدشده باال است و کیفیت مناسبی نیز دارد، مشکلی از لحاظ  با توجه به اینکه تاریخ مصرف شیرخشک: رومی تصریح کرد

 .بازاررسانی و صادرات آنها نخواهیم داشت

با : های انرژی یادآور شد ایش حاملوی در پاسخ به پرسش دیگر ایانا درباره افزایش قیمت محصوالت این شرکت با توجه به افز

 .ای نداریم بندی افزایش داشته، اما برای افزایش قیمت برنامه های کارگری و مواد و لوازم بسته وجود اینکه هزینه

 افزایش هفت درصدی خرید شیرخام در سال جاری

ت سال جاری هفت درصد بر قیمت شیر های فروردین و اردیبهش در ماه: تأکید کرد( پگاه)مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران 

تومان  177هزار و  شده از دامداران افزوده شد، در حالی که در سال گذشته هر کیلوگرم شیرخام از دامداران را یک خریداری

هزار تن شیر تازه از دامداران دریافت شد و تمامی آن  117سال گذشته حدود یک میلیون و : رومی اظهار داشت.خریداری کردیم

 .ریزی کنیم درصد افزایش نسبت به سال گذشته برنامه 47به فروش رفت و امسال نیز در برنامه داریم که با 

 .کنیم که تأخیر در پرداخت مطالبات را کم کنیم در راستای حمایت از دامداران سعی می: وی همچنین گفت

ور دام، در برنامه داریم که در سال جاری بخشی از پول شده با شرکت پشتیبانی ام بر اساس مذاکره انجام: رومی در ادامه افزود

بازار شیر همچون سایر محصوالت تابع عرضه و تقاضا : وی خاطرنشان کرد.های دامی به آنها تحویل دهیم دامداران را در قالب نهاده

ترتیب  نایع تعلق گیرد تا بدینها به دامدار و بخش دیگری به ص است و دولت باید برای سالمت مردم کمک کند تا بخشی از یارانه

 ./بخشی از مشکالت مرتفع شود

http://www.iana.ir/food/item/11011-4.html 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 106۱خرداد  4۰: تاریخ

 درصدی واردات غالت در بندر امیرآباد 00رشد 

 .ماه نخست سال خبر داد 1درصدی تخلیه و بارگیری غالت در این بندر طی  01بنادر و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد از رشد مدیر 

لیه و بارگیری غالت درصدی تخ 01؛ مدیر بنادر و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد از رشد گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

، تخلیه 60های فروردین و اردیبهشت، در مقایسه با مدت مشابه سال  طی ماه: ماه نخست سال خبر داد و گفت 1در این بندر طی 

تن  116هزار و  01تن جو،  901هزار و  416که با تخلیه  به طوری. و بارگیری غالت در این بندر با افزایش چشمگیری مواجه بود

تن محصوالت کشاورزی، دامی و احشام مجموع غالت وارد شده و تخلیه شده در این بندر  161تن ذرت و  100هزار و  19گندم، 

 .دهد درصدی را نشان می 01تن افزایش یافت که رشد  040هزار و  100به  60ماه ابتدایی سال  1تن در  011هزار و  400از 

اند که  کاال وارد بندر امیرآباد شده بنادر آستاراخان، آکتائو، اولیا، باکو، گوسان و ماخاچعمده این کاالها از : افزود« علی خدمتگزار»

 .کند بخش قابل توجه از نیازهای استان و کشور را در بخش غالت تأمین می

صی در منطقه گذاری بخش خصو های اقتصادی که قرار است با سرمایه این آمار قطعاً با به سرانجام رسیدن پروژه: وی اظهار کرد

 .ویژه اقتصادی امیرآباد در زمینه فرآوری غالت انجام شود افزایش خواهد یافت

در : مدیر بنادر و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد با اشاره انتخاب این بندر به عنوان پایلوت غالت بنادر شمالی کشور، خاطرنشان کرد

میلیارد ریالی بخش خصوصی در اراضی پشتیبانی این بندر به  117گذاری  هزار تن و با سرمایه11ماه اخیر سیلوی غالت با ظرفیت 

هزار  400سیلوی غالت دیگر نیز آغاز شد که در مجموع  1برداری از این سیلو عملیات اجرایی  زمان با بهره هم. برداری رسید بهره

به شش و نیم میلیون تن  61ایان سال تن به ظرفیت سیلوهای بندر اضافه خواهد شد و ظرفیت اسمی بندر در این بخش تا پ

 .خواهد رسید

های اتخاذ شده برای گسترش  امیدواریم با توجه به رشد چشمگیر واردات غالت در این بندر و همچنین برنامه: خدمتگزار گفت

 .های اقتصادی مرتبط با غالت، امیرآباد در آینده نزدیک به اهداف خود در این حوزه دست یابد فعالیت

http://www.yjc.ir/fa/news/1140711 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 106۱خرداد  4۰: تاریخ

 تن خرما از خوزستان 9133صادرات بیش از 

تن خرما از استان خوزستان به خارج  4177از  گواهینامه انطباق صادراتی خرما ، بیش 90از ابتدای امسال تاکنون عالوه بر صدور 

 .از کشور صادر شده است 

فقره  90در این مدت بیش از : زاده مدیرکل استاندارد خوزستان گفت  ،رضا دهدشتیگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 .بندی خرما در سطح استان صادر شد های صادراتی واحدهای بسته ملی ایران برای محموله گواهینامه انطباق کاال با استاندارد

ها و حصول اطمینان از انطباق آنها با استانداردهای  برداری از محموله زاده با اشاره به اینکه این امر پس از بازرسی و نمونه دهدشتی

 .تن بوده است4161ستان خوزستان در این مدت حجم صادرات خرما از ا: ملی مربوطه صادر شده است افزود

این محموله های خرما به کشورهای امارات، قزاقستان، آفریقای جنوبی، اکراین، تاجیکستان، روسیه و استرالیا صادر شده : وی گفت

 . است

 .و آستارا اعالم کردهای خرما را بندرعباس، سرخس، بازرگان، بندر انزلی  مدیرکل استاندارد خوزستان مبادی خروجی محموله

http://www.yjc.ir/fa/news/1144096 
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 صادرات و واردات  
 خبرنگاران جوان - 106۱خرداد  40: تاریخ

 میلیون دالری صنایع لبنی امسال 033هدفگذاری صادرات 

میلیون دالری در صنایع  077دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از هدفگذاری صادرات مدیرکل دفتر صنایع غذایی، 

 .لبنی برای امسال خبر داد

مدیران و صاحبان به نقل از شاتا، مهدی صادقی نیارکی در نشست با انجمن مرتبط، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش 

پیش بینی : میلیارد دالر عنوان کرد و گفت 0حدود  61صنایع لبنی کشور هدفگذاری مورد نظر در بخش صنایع غذایی را طی سال 

 .درصد رشد داشته باشد 07می شود صادرات صنایع لبنی امسال نسبت به مشابه سال قبل 

درصد صادرات فرآورده  07میلیون دالر است که  141لبنی به عراق با عمده بازار صادراتی محصوالت : صادقی نیارکی اضافه کرد

 47میلیون دالر و امارات با  10میلیون دالر، پاکستان با  10های لبنی را به خود اختصاص داده است و بعد از آن افغانستان با 

 .ی کشورمان در این حوزه به شمار می رودمیلیون دالر قرار دارد و پس از آنها عربستان، سوریه و پاکستان مقاصد بعدی صادرات

امکان افزایش تولید : واحد برشمرد و گفت 914وی واحدهای تحت پوشش وزارت صنعت ، معدن و تجارت را در زمینه صنایع لبنی 

 .و توسعه صادرات فرآورده های لبنی وجود دارد

یند ورود موقت در زمینه مواد اولیه برای توسعه در این نشست مسائل و مشکالت صنایع لبنی کشور بررسی شد که تسهیل فرآ

صادرات فرآورده های لبنی، لزوم پایش کیفیت محصوالت لبنی صادراتی برای ایجاد بازار دائمی به خصوص کشورهای همسایه، 

 .ساماندهی سیستم حمل و نقل برای توسعه صادرات و ایجاد خط مستقیم دریایی از جمله آنها بود

شرکتهای صادراتی، تاکید بر تسریع درفرآیند صادرات فرآورده های لبنی به روسیه از طریق تسریع در مبادله  همچنین رتبه بندی

اسناد تفاهم فیمابین و ارائه تسهیالت به تولید کنندگان برای توسعه صادرات از دیگر مواردی بود که مورد بحث و بررسی قرار 

 .گرفت

http://www.yjc.ir/fa/news/1147471 
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 صادرات و واردات
 فودپرس 1060خرداد ماه  2شنبه 

صادرات آبزیان به روسیه پیشرفت / صادرکننده آبزیان به روسیه پوچ و بی معنی است 91ادعای انحصار 
 آرام اما پایدار دارد

علی  (فود پرس)قاسمی مدیرعامل اتحادیه آبزیان ایران با پایگاه خبری اقتصاد غذا در پی انتشار گفتگوی ارسالن  <مواد غذایی

 .اکبر خدایی دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران توضیحاتی را ارسال کردند که متن کامل آن را در ادامه میخوانید

 
جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی به کشور همان گونه که می دانید در مهر ماه سال گذشته پس از سفر وزیر محترم 

روسیه که اعضای اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران نیز ایشان را همراهی می کردند مذاکرات نهایی اعطای مجوز ورود آبزیان 

ین مالی شرکت های سپس هیئتی از سازمان دامپزشکی روسیه به میزبانی این اتحادیه و مشارکت و تام. ایران به روسیه انجام شد 

متقاضی صادرات به روسیه به مدت یک هفته در دی ماه سال گذشته به ایران آمده و از تعدادی از واحدهای فراوری آبزیان ایران 

بازدید کردند و یک کارگاه آموزشی یک روزه نیز در سازمان شیالت ایران با حضور مدیران شرکت های فراوری متقاضی صادرات به 

ز کارشناسان و مدیران سازمانهای دامپزشکی و شیالت استانهای مرتبط و مرکز برگزار با امضای مقام رسمی روسیه روسیه و نی

 . گواهی نامه های مربوط نیز به شرکت کنندگان اعطا شد

ه بعداً یک ک)بودند به طرف روس اعالم و اسامی شرکت های مذکور EC واحد فراوری که دارای کد معتبر 40در پی این امر اسامی 

روسیه، بالروسو )در فهرست شرکت های مجاز صادرات آبزیان ایران به اتحادیه گمرکی ( شرکت دیگر نیز به آن اضافه شد

طی هشت ماهه گذشته مذاکرات متعددی با تجار روس صورت گرفته و طرفین در سفرهای متقابل به . قرار گرفت( قزاقستان

 .ای یکدیگر پرداخته اند که این تالش ها به تدریج در حال به بار نشستن استبررسی امکانات و توانایی ها و نیازه

شرکت عامل کندی پیشرفت در این زمینه بوده است که با اندک  46اخیراً شنیده شد که منحصر شدن اعطای مجوز صادرات به 

کنندگان اصلی و شناخته شده آبزیان ایران کمتر آیا در شرایطی که که صادر. معنا بودن این ادعا پی برد تاملی می توان به پوچ و بی

شرکت وجود  44شرکت معرفی شده  46جالب آن که در میان !شرکت را می توانانحصار نامید ؟ 46شرکت است ، معرفی  07از 

صار و غیرقانونی دارند که سال های گذشته باالترین میزان صادرات آبزیان ایران را انجام داده اند و معلوم نیست با چه هدفی از انح

البته ما درخواست کرده ایم سازو کاری دیده شود که شرکت های تجاری معتبر که . بودن اقدام دامپزشکی صحبت شده است

ممکن است خود فاقد کارخانه فراوری باشند ولی جزء تجار و صادرکنندگان موفق آبزیان هستند هم بتوانند در فعالیت صادراتی 

به عبارت دیگر این اصل قطعی است که هر محموله آبزیان . تلزم روشنگری و مذاکره با طرف روس اشتداشته باشند که این مس

که توسط سازمان دامپزشکی ایران ) معتبر  EC ایران که به کشور روسیه صادر می شود الزاماً باید از کارخانجات فراوری دارای کد

باید سازوکاری اندیشیده شود که اگر شرکت تجاری معتبری وجود دارد  باشد و در عین حال( به روسیه معرفی شده یا خواهد شد

این . که قصد دارد محموله های فراوری شده در این واحدهای مجاز را به کشور روسیه صادر کند بتواند به این کار مبادرت نماید

تمایل یا توانایی صادرات مستقیم  بعضاً مسئله به توسعه ظرفیت صادراتی می افزاید چرا که ممکن است خود واحدهای فراوری شده

را نداشته باشند کما این که تعدادی از کارخانجات معرفی شده دارای چنین شرایطی هستند و تا کنون به نام خودشان حتی یک 

 . کیلو ماهی و میگو هم صادر نکرده اند

پیگیری و حل شدن است و قطعاً هر دیدگاه بهرحال این مباحث از طریق مفاهمه و تبیین و توضیح و به روش اقناعی قابل 

  . کارشناسانه و روشنی دیر یا زود مورد پذیرش قرار می گیرد و با فرافکنی و جنجال آفرینی به جایی نخواهیم رسید

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 صادرات و واردات

  ودپرسف 4061خرداد ماه  4جمعه 

مصالح ملی باالتر از منافع افراد دیده / رویه کاالهای مصرفی به اسم تنظیم بازار واردات بی
 <شودکشاورزی

عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی با انتقاد از واردات کاالهای مصرفی به کشور که تحت عنوان تنظیم بازار انجام  

پور عضو  علی ایران.ریزی و نداشتن عزم جدی برای مقابله با سودجویان است برنامهچنین وضعیتی ناشی از خالء : شود، گفت می

گرایی است و  خاصیت به داخل کشور ترویج تجمل واردات کاالهای لوکس و بی: کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت

نصیب از  بخش کشاورزی هم بی: ودوی افز.های یک عده سودجو است نتیجه آن خروج ارز حاصل از فروش نفت و پر شدن جیب

کنند  های مختلف از جمله تنظیم بازار و جلوگیری از نایاب شدن محصوالت اقدامات به واردات می ای به بهانه واردات نیست و عده

باید جایگاه : پور افزود ایران.ریزی و نداشتن عزم جدی برای مقابله با سودجویان است که بروز چنین اتفاقاتی ناشی از خالء برنامه

های سیاستگذاری برای جلوگیری از واردات  وی در مورد خالء.منافع و مصالح ملی فراتر از منافع مادی افراد در نظر گرفته شود

گذرد، اما هنوز این  های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری می بیش از یک سال از ابالغ سیاست: رویه و غیرضروری گفت بی

اقتصاد مقاومتی و : عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد.حله اقدام نرسیده و در حد شعار باقی مانده استها به مر سیاست

ریزی و مقدماتی الزم  های مقام معظم رهبری مشخص و تاکید بر توان داخلی دارد، اما برای رسیدن به آن برنامه سیاست

شود یک تهدید بسیار بزرگ علیه کشور به شمار  ارز از کشور می واردات عالوه بر اینکه باعث خروج: پور تصریح کرد ایران.است

برنامه و بدون  رویه و بی وی با بیان اینکه با واردات بی.برد کننده انگیزه تولید را از بین می رود و با ضرر زدن به منافع تولید می

ت غذایی یعنی هر زمانی باید این احتمال را نبود امنی: افتد، گفت امنیت غذایی به خطر می  نیازسنجی محصوالت کشاورزی ضریب

در اثر : وی افزود.داد که ممکن است ماده غذایی مورد نیاز داخل وارد کشور نشود و این دقیقا به معنای عدم تأمین نیاز است

فاده کنند و این توانند از آن به عنوان اهرم فشار علیه ما است وابستگی به واردات محصوالت اساسی کشورها در شرایط بحرانی می

 امر یک تهدید بالقوه برای ما خواهد بود

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 صادرات و واردات
  فودپرس 1060خرداد ماه  5سه شنبه 

 <هزار تن آبزیان ایرانی مواد غذایی 00تقاضای روسیه برای خرید 
هزار تن انواع آبزیان  10ها برای واردات  کل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت از تقاضای روسمدیر  

بینی کرد ارزش صادرات محصوالت شیالتی به روسیه تا پایان سال به  میلیون دالر از ایران خبر داد و پیش 417به ارزش حدود 

درصدی  17کاهش "ها مبنی بر  روس  فروردین 11پس از اطالعیه : عیسی گلشاهی اظهار کرد.میلیون دالر برسد 417بیش از 

ای که برای  ها برای آبزیان ایرانی به شدت افزایش یافت؛ به گونه درخواست "تعرفه صادرات محصوالت شیالتی ایران به این کشور

  به گفته وی براساس این درخواست تا دی.اند رانی را دادههزار تن انواع آبزیان ای 10ها تقاضای خرید  سال جاری میالدی روس

آال،  تن ماهی قزل 9777اسبی،  هزار تن ماهی جنوب و ماهی یال 41ها تقاضای واردات  روس( پایان سال جاری میالدی)امسال 

ماه و  گو از اواخر مرداداند که بر این اساس صادرات می تن انواع کنسرو ماهی را از ایران داشته 0777تن میگو و حدود  0777

: گلشاهی اعالم کرد.شود ماهی از همین ماه به روسیه آغاز می اسبی و تن آال، یال ل صادرات دیگر محصوالت شیالتی از جمله ماهی قز

های کنونی محصوالت شیالتی، صادرات انواع  امسال که مصادف با پایان سال جاری میالدی است بر مبنای قیمت  تا پایان دی

رود میزان صادرات انواع  میلیون دالر درآمد ارزی برای ایران خواهد داشت که انتظار می 417زیان تقاضا شده به روسیه حدود آب

مدیر کل دفتر .میلیون دالر برسد 417هزار تن به ارزش بیش از  07به حدود  4061محصوالت شیالتی به این کشور تا پایان سال 

بینی کرد اگر روند صادرات محصوالت شیالتی به روسیه و شیب  ازار آبزیان سازمان شیالت پیشبهبود کیفیت، فرآوری و توسعه ب

  .یابد برابر افزایش می 4.1رود، در سال آینده صادرات محصوالت شیالتی به روسیه  افزایش تقاضا همانگونه باشد که انتظار می

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 صادرات و واردات
 ایسنا - 106۱خرداد  1جمعه 

 میلیارد دالر محصوالت غذایی صادر کرده است 4.0ایران سال گذشته : سنایی

میلیارد و های گذشته توانست حدود چهار  های اقتصادی در سال جمهوری اسالمی ایران با جود تحریم: سفیر کشورمان در مسکو تاکید کرد

 .دویست میلیون دالر صادرات غذایی حالل داشته باشد

، مهدی سنایی، سفیر جمهوری اسالمی ایران در فدراسیون روسیه نیز در مراسم افتتاحیه (ایسنا)به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران 

در اسالم به نوع تغذیه و چگونگی آن توجه ویژه شده و در تمامی ادیان الهی به غذا توجه شده است اما : نمایشگاه اکسپو حالل در مسکو گفت

اسالم به تاثیر غذا در جسم و روح انسان . های مختلف نوع تغذیه مورد بررسی قرار گرفته است آیه در قرآن وجود دارد که به روش 117بالغ بر 

در روایات دینی بر این مساله تاکید شده که نوع . ه استمندی از یک تغذیه مناسب عنوان کرد توجه کافی نشان داده و سالمت هر دو را در بهره

 .سزایی دارد های رفتاری و خلق و خوی انسان تاثیرات به غذا به خودی خود بر ماهیت ویژگی

صنعت حالل به عنوان بخشی ویژه در بازارهای جهان به سرعت درحال رشد است و یک فرصت مغتنم برای تولید کنندگان و : او ادامه داد

های حالل به عنوان نقطه مشترکی که مسلمانان و  ها و نمایشگاه کنفرانس. ضه کنندگانی است که در پی بازارهای جدید هستندعر

های  تواند محلی برای تبلیغ صنایع اسالمی باشد و در واقع به عنوان ابزاری برای کاهش برداشت کنند، می غیرمسلمانان در آن شرکت می

  .حالل استفاده شود نادرست در مورد محصوالت

های گذشته توانست حدود چهار میلیارد و  های اقتصادی در سال جمهوری اسالمی ایران با وجود تحریم: سفیر ایران در مسکو اضافه کرد

ات خوبی ایران به عنوان کشوری که همه تولیدات غذایی آن حالل است، ظرفیت و امکان. دویست میلیون دالر صادرات غذایی حالل داشته باشد

  .های ایرانی در نمایشگاه باشیم تر شرکت های آینده شاهد حضور بیش در زمینه تولید و فراوری غذایی دارد که امیدواریم در سال

کشور اسالمی و غیراسالمی  49نمایشگاه اکسپو حالل با همکاری اداره مفتیات روسیه در مسکو افتتاح شده است، در این نمایشگاه بیش از 

نشین شوروی، افغانستان، مالزی، اندونزی، امارات، عربستان، ترکیه، مصر، تونس، مراکش،  ن های مسلما هایی از جمهوری شرکت. اند دهشرکت کر

 .فرانسه و هند تولیدات خود را که شامل موادغذایی، البسه، لوازم آرایشی و بهداشتی و محصوالت دارویی بود، عرضه کردند

بانک آسیا نیز جهت تامین مالی قراردادها در این . جات در این نمایشگاه حضور یافت ارائه محصوالت خشکبار و ادویهاز ایران نیز یک شرکت با 

 .نمایشگاه شرکت کرد

 .های روسی بود های شوروی و شرکت درصد محصوالت ارائه شده در این نمایشگاه مربوط به جمهوری 07

http://www.isna.ir/fa/news/61707477107 
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 صادرات و واردات

 ایسنا - 106۱خرداد  0یکشنبه 

  شمالی به روسیه و پاکستان صادرات انگور خراسان

به کشورهایی همچون های استان  تنی انگور از تاکستان 1177شمالی از صادرات  معاون تولید بهبود گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان

 .روسیه و پاکستان طی سال جاری خبر داد

شمالی، با اشاره به اینکه این استان  ، منطقه خراسان(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران مجید تشکری در گفت

 .دو کشور صادر شد طی سال گذشته نیز همین مقدار انگور به این: های تولید انگور در کشور است، افزود یکی از قطب

هزار تن انواع انگور از  407شود طی سال جاری  پیش بینی می: هزار هکتار است، افزود49های استان  وی با اشاره به اینکه مساحت تاکستان

ات خشکسالی موجب کاهش عملکرد باغ. های استان جمع آوری شد تن انگور از تاکستان401طی سال گذشته . های استان برداشت شود باغ

 .استان شده است

در سال گذشته قرار بر این بود تا انگور با قیمت : تشکری با بیان اینکه فروش انگور یکی از مهمترین مشکالت باغداران استان است، تصریح کرد

 . وش نداشتندتومان به صورت تضمینی خریداری شود اما قیمت خرید آنقدر پایین بود که حتی کشاورزان رغبتی برای فر 1777هر کیلوگرم 

 .رای سال جاری درصدد هستیم تا قیمت خرید تضمینی را افزایش دهیم

های بسته بندی و تولید کشمش را  ها از دیگر اقدامات در دست اجرا است و درصدد هستیم تا شرکت تشکیل و تقویت تشکل: وی توضیح داد

 .در استان فعال کنیم

 .های فنی و بهداشتی کشمش در استان خبر داد اندازی بارگاه نین از راهشمالی همچ معاون سازمان جهاد کشاورزی خراسان

http://www.isna.ir/fa/news/61707074970 
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 صادرات و واردات 

 ایسنا - 106۱خرداد  0یکشنبه 

 های بازرگانی تعرفهجلوگیری از صادرات آب مجازی توسط 

های مناسب بازرگانی، ترویج و آموزش کشاورزی، حکمرانی آب و افزایش راندمان آب از طریق تکنولوژی، راهکارهای جلوگیری  اتخاذ سیاست"

 ."از صادرات آب مجازی هستند

های مناسب در  ی اصالح شده، بکارگیری روشتوسعه تکنولوژی، استفاده از بذرها: وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد بهاءالدین نجفی در گفت

 .های بخش کشاورزی قرار گیرد کاشت، داشت و برداشت در جهت افزایش بازدهی منابع آبی باید در اولویت سیاست

ست ها عمل کنیم و عجوالنه وارد موضوع صادرات آب مجازی شویم کارساز نیست و ممکن ا که سریعا بخواهیم مانند سدسازی این: وی افزود

حرف قرار دارد،   این مساله به تازگی در سطوح مختلف بخش کشاورزی مورد توجه قرار گرفته و هنوز در مرحله. هایی به کشور وارد کند لطمه

 .طلبد ها زمان می لذا عملیاتی شدن سیاست

توان از آن در  بازرگانی ابزاری است که میهای  تعرفه: های بازرگانی تاکید و تصریح کرد آب مجازی در سیاست  نجفی بر لزوم توجه به مساله

تحقیق و ترویج . در درازمدت هم باید کشاورزان را به تولیدات با نیاز آبی کم تشویق کنیم. صادرات و واردات محصوالت کشاورزی استفاده کرد

 .ه انجام نشده استگذاری الزم در این زمین های اخیر سرمایه کشاورزی نیز باید جدی گرفته شود که متاسفانه طی سال

آبی را از جمله اقدامات جلوگیری از صادرات آب  این کارشناس کشاورزی تحقیقات برای تولید بذرهای اصالح شده مقاوم با خشکی و کم

ی که در های سیاست. آبی نیازمند استفاده بهینه از منابع آبی است جلوگیری از تغییرات اقلیمی و مقابله با بحران کم: مجازی دانست و گفت

حفر . های آب زیرزمینی لطمات زیادی وارد کرد گذشته درخصوص تشویق کشاورزان به تولید بیشتر با هدف خودکفایی انجام شد، به سفره

 .ها و اضافه برداشت به سرعت منابع آبی را که طی صدها سال ذخیره شده بودند نابود کرد های متعدد بدون در نظر گرفتن حریم چاه چاه

های  طی سال. زایی قراردارند های کشور بر اثر کمبود آب در معرض بیابان بسیاری از دشت: شاره به بحران محیط زیست خاطرنشان کردوی با ا

ریزی بهتری انجام شود؛ چرا که در بسیاری از موارد  توانست با برنامه رسد می زدگی به احداث سد پرداختیم که به نظر می گذشته با شتاب

 .ظات زیست محیطی در نظر گرفته نشده استمشخص شد مالح

ها در  ها و تاالب ها، جنگل رودخانه. اکنون با سدهایی مواجه هستیم که سطح ذخایر آنها پایین است و امکان آبگیری ندارند هم: نجفی ادامه داد

 .رسد در حال مواجهه با بحران زیست محیطی هستیم حال از بین رفتن هستند و به نظر می

های نوین آبیاری، به  بسیاری از کشورها با استفاده از روش: وری آب در ایران اشاره و تصریح کرد شناس کشاورزی به پایین بودن بهرهاین کار

وری آب باید در دستور کار قرار گیرد اما با افزایش سطح  لذا افزایش بهره. کنند ازای هر متر مکعب آب بیشتر از دو برابر ما محصول تولید می

 .کشت همراه نباشد زیر

پردازد باید جدی گرفته شود و الزم است با مشارکت  های کشاورزی می ها و تشکل حکمرانی آب که به نقش دولت، گروه: وی تاکید کرد

  .بر و افزایش بازدهی آب برویم آب کشاورزان به سمت تولید محصوالت کم

http://www.isna.ir/fa/news/61707074171/%D0% 
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 صادرات و واردات  

 ایسنا - 106۱خرداد  ۱دوشنبه 

 صادرات پیاز بندرلنگه به امارات

فارس از جمله  محصول برداشت شده پیاز در شهرستان عالوه بر مصرف داخل به کشورهای حاشیه خلیج: مدیر جهاد کشاورزی بندرلنگه گفت

 .شود امارات متحده عربی صادر می

، منطقه خلیج فارس، از برداشت محصول پیاز در شهرستان خبر داد و (ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران محمد پورعلی در گفت

تن پیاز تا  0777شود حدود  هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان بندرلنگه آغاز شده و پیش بینی می477عملیات برداشت پیاز از : اظهار کرد

 .پایان خرداد برداشت شود

های آموزشی و نظارت فنی بر مراحل کاشت، داشت، برداشت و اجرای عملیات آبیاری تحت فشار، تولید  به دلیل برگزاری کالس: وی افزود

 .درصد افزایش یافته است47امسال نسبت به سال گذشته 

شده به صورت پیازچه به همراه سبزیجات برگی در آذر سال گذشته برداشت شده است،  پورعلی با بیان اینکه بخشی از محصول کشت

قیمت هر کیلوگرم پیاز با رقم محلی . شود عمده کشت پیاز در روستاهای شناس، گزیر، چاه مسلم، پدل و لمزان انجام می: خاطرنشان کرد

 .تومان است 0177

http://www.isna.ir/fa/news/61707171441 
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 صنایع غذایی

 آیانا 1060خرداد  45, سه شنبه

 آغاز صادرات شیرخشک صنایع شیر ایران، به محض بهبود نرخ جهانی 
شدن  سوم کاهش یافته است، در برنامه داریم که به محض مناسب دلیل اینکه قیمت جهانی شیرخشک به یک به

 .قیمت، اقدامات الزم را برای صادرات شیرخشک به کشورهای همسایه انجام دهیم

ودومین  در حاشیه بیست( ایانا)امروز در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران ( پگاه)مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران 

وابسته درباره وضعیت شیر و افزایش احتمالی قیمت آن در  آالت و صنایع المللی، صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین نمایشگاه بین

ای  گونه دهد، به این شرکت در راستای حمایت از سالمت مردم، اقداماتی را در جهت افزایش سرانه شیر انجام می: سال جاری گفت

ریزی مشخصی دارد تا  ت و برنامهصورت تضمینی خریداری کرده اس شده از دامداران را به که بخشی از تولید انبوه شیر تولید انبوه

سوم  قیمت جهانی شیرخشک در حال حاضر در مقایسه با چند ماه گذشته یک: علی رومی افزود.آن را تبدیل به شیرخشک کند

دالر شده، در حالی که این رقم چهارهزار و  4.0ای که اکنون قیمت هر کیلوگرم شیرخشک در جهان  گونه کاهش داشته است، به

وزارت جهاد کشاورزی در : شده شیرخشک در کشورمان باال است، خاطرنشان کرد وی با اعالم اینکه قیمت تمام.بوده استدالر  177

های جهانی  هایی انجام شده تا پس از آنکه قیمت راستای حمایت از دامداران، اقدام به خرید تضمینی شیر کرده است و هماهنگی

هزار تن  41تاکنون : ادامه داد( پگاه)مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران .کنیم باال رفت، نسبت به صادرات شیرخشک اقدام

صورت تضمینی خریداری شده  صورت تضمینی و مربوط به صنایع شیر ایران توسط این شرکت به شیرخشک ناشی از خرید شیر به

های جهانی مشخص شد، اقدامات الزم  قیمتها، بیشترین حجم را دارا است؛ بنابراین به محض اینکه  که در مقایسه با سایر شرکت

های  با توجه به اینکه تاریخ مصرف شیرخشک: رومی تصریح کرد.دهیم را برای فروش شیرخشک موجود در کشور انجام می

وی در پاسخ به پرسش .تولیدشده باال است و کیفیت مناسبی نیز دارد، مشکلی از لحاظ بازاررسانی و صادرات آنها نخواهیم داشت

های  با وجود اینکه هزینه: های انرژی یادآور شد گر ایانا درباره افزایش قیمت محصوالت این شرکت با توجه به افزایش حاملدی

 .ای نداریم بندی افزایش داشته، اما برای افزایش قیمت برنامه کارگری و مواد و لوازم بسته

 افزایش هفت درصدی خرید شیرخام در سال جاری

های فروردین و اردیبهشت سال جاری هفت درصد بر قیمت شیر  در ماه: تأکید کرد( پگاه)یع شیر ایران مدیرعامل شرکت صنا

تومان  177هزار و  شده از دامداران افزوده شد، در حالی که در سال گذشته هر کیلوگرم شیرخام از دامداران را یک خریداری

هزار تن شیر تازه از دامداران دریافت شد و تمامی آن  117ون و سال گذشته حدود یک میلی: رومی اظهار داشت.خریداری کردیم

 .ریزی کنیم درصد افزایش نسبت به سال گذشته برنامه 47به فروش رفت و امسال نیز در برنامه داریم که با 

 .کنیم که تأخیر در پرداخت مطالبات را کم کنیم در راستای حمایت از دامداران سعی می: وی همچنین گفت

شده با شرکت پشتیبانی امور دام، در برنامه داریم که در سال جاری بخشی از پول  بر اساس مذاکره انجام: ر ادامه افزودرومی د

بازار شیر همچون سایر محصوالت تابع عرضه و تقاضا : وی خاطرنشان کرد.های دامی به آنها تحویل دهیم دامداران را در قالب نهاده

ترتیب  ها به دامدار و بخش دیگری به صنایع تعلق گیرد تا بدین ردم کمک کند تا بخشی از یارانهاست و دولت باید برای سالمت م

 ./بخشی از مشکالت مرتفع شود

http://www.iana.ir/food/item/11011-4.html 
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 صنایع غذایی

 آیانا 1060خرداد  45, سه شنبه

 میلیارد ریالی افتتاح شد  413کارخانه بستنی عسل با سرمایه گذاری 
سنندج ضمن افتتاح فاز  0اسحاق جهانگیری در جریان سفر به استان کردستان با حضور در شهرک صنعتی شماره 

 .دوم کارخانه بستنی عسل، از خط تولید آن بازدید کرد

از پایگاه اطالع رسانی دولت، محصوالت این کارخانه انواع بستنی بر پایه شیر با به نقل ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .میلیارد تومان هزینه شده است 11هزار تن در سال است و برای راه اندازی فاز دوم آن  01ظرفیت 

 .نفر اشتغالزایی خواهد شد 07گفتنی است با راه اندازی فاز دوم این کارخانه، برای 

ت همزمان با افتتاح فاز دوم کارخانه بستنی عسل، چند طرح مرتبط با بنیاد برکت نیز شامل مدارس برکت در الزم به ذکر اس

، طرح تولیدی کشت و صنعت (روستای سیدصارم)و شهرستان بانه ( روستاهای سرخ موسی و درگاه سلیمان ویویه)شهرستان سقز 

 ./استان کردستان به بهره برداری رسیدبه طور همزمان در سطح ( گاوداری هزار رأسی مولد)برکت 

http://www.iana.ir/food/item/11011-4.html 
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 صنایع غذایی
 آیانا 1060خرداد  40, یکشنبه

 پاسخگویی متخصصان فرآورده های گوشتی در اگروفود به شبهات سوسیس و کالباس 
بار به  برای نخستین« ایران اگروفود»المللی  ودومین نمایشگاه بین های گوشتی در بیست انجمن صنفی صنایع فرآورده

 .شرکت عضو خود حاضر شده است 933نمایندگی بیش از 

های بسیار زیادی که نسبت به این صنعت وارد شد، انجمن صنفی صنایع  ، پس از هجمه(ایانا)ایرانبه گزارش خبرگزاری کشاورزی 

کنندگان و در راستای تنویر افکار عمومی در اقدامی تازه و  های گوشتی برای دفاع از اعضایش و پاسخگویی به مصرف فرآورده

های مخاطبان مراجعه کننده  ن صنعت آماده پاسخگویی به پرسشاین نمایشگاه با حضور کارشناسان ای 0ابتکاری در سالن شماره 

 .به نمایشگاه است

دار، و ارائه مستندات برای دالیل رفع ممنوعیت استفاده از خمیر مرغ،  نامه در راستای معرفی تولیدکنندگان شناسنامه انتشار ویژه

تولید انواع سوسیس و کالباس که به تیراژ وسیع میان سازی گوشت مرغ و قرمز و پروسه  فیلم مستند از نحوه آماده CDانتشار 

 ./های این انجمن برای حضور پررنگ در این نمایشگاه است شود، از جمله برنامه بازدیدکنندگان از نمایشگاه اگروفود توزیع می

http://www.iana.ir/food/item/11044-4.html 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - 106۱خرداد  47: تاریخ

 المللی کیفیت محصوالت صنایع غذایی در ایران در سطح استانداردهای بین

صنایع غذایی کشور ما از لحاظ فناوری و کیفیت محصوالت در : های صنفی صنایع غذایی ایران تاکید کرد دبیرکل کانون انجمن

 .المللی است سطح استانداردهای بین

به نقل از ستاد خبری بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی و  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش

واحد صنایع غذایی  177هزار و  44حدود : اظهار داشت ، کاوه زرگران در بازدید از این نمایشگاه (1741ایران اگروفود )موادغذایی 

 .واحد ان مسئول فنی دارد و بقیه هم نیمه فعال است 0077داریم که بیش از 

درصد این ظرفیت  41هزار تن ظرفیت فرآوری داریم اما از  177در حوزه روغن کشی چهار میلیون و : زرگران اعالم کرد

 .برداری شده است بهره

صنایع غذایی از بزرگترین صنایع در خصوصی سازی است و عمده : های صنفی صنایع غذایی ایران گفت انجمن دبیرکل کانون

کند و از لحاظ استانداردسازی و تولید محصوالت باکیفیت در تراز کشورهای  فعالیت در این صنایع را بخش خصوصی مدیریت می

 .کشور صادر می شود 477م و شیرینی و شکالت به پیشرفته هستیم و با بهترین برندها رقابت صادراتی داری

 شود و  خوشبختانه طعم و مزه غذا و محصوالت ایرانی در تمام دنیا استقبال می: وی اضافه کرد

 . در عرضه غذای حالل در همه جای دنیا شناخته شده ایم

ورهای همسایه هم به خوبی استقبال می محصوالت صنایع غذایی و محصوالت کشاورزی ما در بازارهای کش: زرگران اظهار داشت 

 .شود و اگر دولت حمایت کند در همه در کشورها مزیت حضور داریم

بندی شیشه ای از بهترین  های کنسروی و بسته بسته بندی محصوالت موادغذایی کشور نیز خوب است و در فرآورده: وی گفت 

 .فناوری روز دنیا در صنایع غذایی برخورداریم

که بزرگترین نمایشگاه کشاورزی و (  1741ایران آگروفود ) ن نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذائی بیست و دومی

 . های بین المللی تهران آغاز بکار کرده است غذائی آسیا محسوب می شود، از روز گذشته در محل دائمی نمایشگاه

کراین، امارات متحده عربی، بحرین، ایتالیا، آلمان، بلژیک، پرتغال،تایلند، کشور انگلیس، اسپانیا، اتریش،ا 11این نمایشگاه میزبان 

لبنان،کویت،عمان، ترکیه، چین، روسیه، سوئیس، فرانسه، کره جنوبی، هلند، و هند است و شرکت کنندگان کشورهای 

در بیست و دومین نمایشگاه . کت دارنداسپانیا،آلمان،اتریش، ایتالیا، ترکیه، چین، فرانسه وهند به صورت گروهی در نمایشگاه مشار

شرکت خارجی  109شرکت و واحد تولیدی داخلی و  047بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذائی، ماشین آالت و صنایع وابسته 

حضور شرکت ها و . حضور دارند و جدید ترین کاالها ،تولیدات و خدمات خود را در معرض دید عالقه مندان قرار می دهند

ایران )های خارجی در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذائی، ماشین آالت و صنایع وابسته کشور

 . درصد رشد یافته است 11نسبت به سال گذشته حدود ( 1741آگروفود 

 11ب، خلیج فارس 14، 14 آ،17، 17، 01آ، 00، 00هزار مترمربع و در سالن های  91این نمایشگاه در فضائی به مساحت بیش از 

 ،04A ،04B ،9 ،0?0-6 ،47-44?40-41 ،10  معرفی توانمندی ها . و فضای بازسالن های نمایشگاهی برپا خواهد شد 11، سری

و پیشرفت های کشورمان در حوزه کشاورزی و غذائی، ارتقاء سطح مبادالت تجاری کشورمان در جهت توسعه صادرات غیر نفتی 

دگان و بازدیدکنندگان با آخرین دستآوردهای علمی و صنعتی حوزه کشاورزی و غذائی داخلی و خارجی، ،آشنائی شرکت کنن

اشتغال و کارآفرینی، ارتقاء دانش و تبادل اطالعات بین شرکت کنندگان در نمایشگاه، تشویق و ترغیب تولید کنندگان برای رقابت 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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رتباط مستقیم تولید کنندگان با مصرف کنندگان؛ مهمترین اهداف سالم و هدفمند در عرصه این صنعت و ایجاد فضا برای ا

 . برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذائی، ماشین آالت و صنایع وابسته است

ی،انواع غذاهای آماده و های لبن های گوشتی، انواع فرآورده های مختلف این نمایشگاه انواع صنایع پروتئینی، انواع فرآورده در بخش

های خشک و معطر، عرقیات گیاهی، ادویه جات،  انواع کنسروهای غیرگوشتی ،انواع خشکبار؛انواع سبزی-نیمه آماده ؛صنایع تبدیلی

های روغنی، پخش و توزیع  های آردی، انواع نان صنعتی، صنایع قند و نیشکر ،فرآورده ها ،صنایع آشامیدنی، انواع فرآورده چاشنی

های کشاورزی،ماشین آالت و ادوات  های غذائی، صنایع کشاورزی، صنایع وابسته و ماشین آالت و ادوات مربوطه،نهاده نواع فرآوردها

های آبیاری، گلخانه ، ماشین آالت بسته بندی، توزین و پرکن ،ماشین آالت صنایع آردی ،ماشین آالت  کشاورزی و باغبانی،سیستم

ین آالت صنایع روغن ،ماشین آالت صنایع شیر و لبنیات و پنیر ،ماشین آالت صنایع تبدیلی، ماشین صنایع کنسرو و کمپوت، ماش

آالت صنایع گوشت، ماشین آالت صنایع سردخانه، ماشین آالت صنایع غذائی سبک ،ماشین آالت صنایع غذائی مادر ،ماشین آالت 

 . و پاالیش آب ،بسته بندی ، ارائه خواهد شدتکمیلی صنایع غذائی، ماشین آالت عمومی صنایع غذائی ،تصفیه 

همزمان با برگزاری این نمایشگاه؛ چند همایش و کنفرانس تخصصی در مباحث موضوعی نمایشگاه با حضور متخصصان، کارشناسان 

 .و دست اندر کاران صنعت غذا و کشاورزی کشور نیز برگزار خواهد شد

تا  6خرداد هر روز از ساعت  0ورزی، مواد غذائی، ماشین آالت و صنایع وابسته تا بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنایع کشا

 .در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران آماده بازدید عالقه مندان است 49

http://www.yjc.ir/fa/news/1141700 
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غذایی صنایع  

 فودپرس 4061خرداد ماه  0یک شنبه 

 <کنند غذا و تغذیه مفید برای کسانی که زیاد فکر می  نوشیدنی
. برای کسانی که کارهای فکری زیاد دارند. کند شیر بادام عالوه بر اینکه به رفع یبوست کمک می: یک کارشناس طب سنتی گفت 

ها و معده پاکسازی  مربای زنجبیل ملین طبع است و بلغم را از روده: اظهار داشتسید جواد علوی درباره یبوست .بسیار مفید است

در مقاالت طب جدید نیز خاصیت ضد یبوستی زنجبیل مشخص شده . کند البته گرم مزاجان از این مربا کمتر مصرف کنند می

دانه جهت  هایی مانند بادام یا سیاه ا روغنشکم و اطراف ناف خود را ب. به گفته وی بهتر است افرادی که دچار یبوست هستند.است

ها مانند آب  برخی از آب میوه: آب هویج رفع کننده یبوست استاین کارشناس طب سنتی افزود.های ساعت روغن مالی کنند عقربه

سفناج ا: علوی عنوان کرد.کنند روغن کنجد و روغن زیتون نیز به رفع یبوست کمک می. هویج ملین طبع است، همچنین اسفناج

مصرف بورانی . کند وشو دهندگی و کاهنده مواد زائد است که به رفع یبوست و کاهش مواد زائد بدن کمک می دارای خاصیت شست

ای از جو  مصرف حریره: وی گفت.های گرم به آن اضافه کنند اسفناج برای افراد مبتال به یبوست مفید است ولی بهتر است که ادویه

ها مشهور است چرا که  یبوست در طب سنتی به مادر بیماری. و بادام نیز برای رفع یبوست مفید است پوست کنده همراه با شکر

مصرف گل سرخ با دوغ نیز : این کارشناس طب سنتی ادامه داد.شود عدم اجابت مزاج صحیح موجب تجمع مواد زائد در بدن می

شیر بادام نوشیدنی برای رفع یبوستوی خاطرنشان .کند ایت میای یک بار کف ملین طبع است البته زیاد نباید مصرف شود و هفته

بدون پوست )عدد بادام پوست کنده  47کند و بهتر است افراد  مصرف شیربادام عالوه بر تقویت مغز به رفع یبوست کمک می: کرد

ن نوشیدنی بسیار مقوی است ای. قاشق عسل و یک لیوان آب خنک در میکسر ریخته تا مخلوط به رنگ شیر درآید 1را با ( ای قهوه

کند همچنین شیر بادام مغز را تقویت کرده و برای افرادی که کارهای فکری زیاد دارند  که به تقویت قوا جسمی و جنسی کمک می

  .مفید است

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 1060خرداد ماه  0شنبه یک 

 داغ نان در تهران 

نون که نسیه »هر جای دنیا بود خبرش مثل بمب صدا می کرد که یک نانوای تهرانی مجبور شده تابلویی با عنوان  <مواد غذایی

 .را جلوی مغاره نانوایی خود نصب کند« نمیشه؛ لطفا نبرید

 :قانون در گزارشی نوشت

در نقطه ای پرت و دور از انتظار هم اتفاق نیفتاده است و همین اواخر گوشه ای از شهر تهران عده ای در این روایت واقعی است؛ 

ای نوجوان در مدرسه حین درس جواب دادن بدحال می شود و تقریبا  پسربچه. تهران شاهد آن بوده اند 49یک مدرسه در منطقه 

حال، آزمایش  آموز بی ی دهد و برای مشخص شدن موضوع برای دانشدر درمانگاه، پزشک مشکل را تشخیص نم. بیهوش شده است

مادر به معلم همراه پسرش  .آموز به مرکز درمانی رسیده و می گوید نیازی به آزمایش نیست در این فاصله مادر دانش. می نویسد

: سه که راوی این اتفاق بود، می گویدمعلم مدر« ...نانوایی هم دیگر نان نسیه نمی دهد. سه روز است نان نخورده ایم»: گفته است

 «.خجالت می کشند. بچه های دیگر هم هستند. صالح نیست بیایید و ماجرا آشکارتر شود. همه بچه ها خانواده دارند»

 
نسیه داده نمی شود حتی به »کاغذ ! یکی نان نسیه می دهد و دیگری نمی دهد. حد فاصل در مدرسه از دو سو، دو نانوایی است

زنگ مدرسه زده می شود و بچه ها در آفتاب ظهر . بوی نان زنگ آخر در خیابان می پیچد. شد در هر دو نانوایی دیده می «شما 

. عده ای پایشان جلوی در نانوایی شل می شود. بوی نان باز هم می آید. بیرون زده اند و ناگزیر از رد شدن از جلو نانوایی هستند

 .بچه ها رفته اند... . می شود نان هم خرید اما . والنی نیست صف ط. انگار هوا هم خوردن دارد

 
وضعیت »هفته قبل وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شورای شهر تهران آمده بود تا بگوید : این روایت نیز واقعی است

فقر خزانه ، دامن بیماران را  بگوید مدیران شهر مدیریت بیمارستان ها را به عهده بگیرند تا. بیمارستان های شهر خراب است

فرصت محدود بود و از البه الی همه نگرانی ها که . به شانه شهردار می رفت تا به در خروج برسد وزیر موقع رفتن شانه« .نگیرد

آقای »: خبرنگاران برای آب تهران ، پسماند زباله بیمارستانی و حتی حال و روز آقای صالحی و قصور پزشکی داشتند ، از او پرسیدم

وزیر بهداشت خطاب به قالیباف پرسید شما « نه من نشنیدم ؛»: صادقانه گفت« وزیر شما قضیه نان نسیه در تهران را شنیده اید ؟

از وزیر پرسیدم اگر یارانه نان را بردارند چه می شود ؟ سالمت بچه هایی که در . شنیده اید ؛ پاسخ شهردار تهران اما مثبت بود

می توانید این سوال را . من وزیر بهداشت و درمان هستم ... وا» : زاده هاشمی گفت می گیرند چه می شود ؟ قاضی مضیقه نان قرار

و در نهایت وزیر بهداشت تمایل « .در عین حال من از درست بودن این حرف اطالعی ندارم. از وزیر رفاه کار و امور اجتماعی کنید 

 ها بی جواب ماند که اگر یارانه نان را بردارند تکلیف این آدم ها چه می شود؟به ادامه این گفت و گو نداشت و سوال 

 بمب هم صدا نمی دهد

روز وقت الزم است تا چه رسد به آنکه وزیر پر دغدغه سالمت بداند در گوشه ای 01برای گردش در این شهر . تهران سر و ته ندارد

یکی می داند، یکی . منصفانه نگاه کردن به این مسائل سخت است. ده است از شهر عده ای نان نخورده اند و چه بالیی سرشان آم

درصد نانوایی ها آزادپزی تدریجی را تجربه کنند اما 17هفت ماه از تصویب مصوبه ای گذشته است که قرار بود . هم نمی داند

و غرب تهران هستند که قیمت را از بند  های شمال البته در راس هرم ، نانوایی. وسوسه نان کمتر ، سود بیشتر، زود فراگیر شد

تومانی سنگک کسی را در محالت این شهر  4177نان . نظارت آزاد کردند چرا که به هر حال نان با کیفیت نرخ خودش را دارد

به  البته نارضایتی از کم شدن چانه خمیر و افزودن قیمت. تومانی هم معقول و قابل هضم است 4177حتی بربری . اذیت نمی کند
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ترکی، رئیس کارگروه آرد و نان و معاون ... ا این در حالی است که نعمت. های برشته کنجد هم به جایی نرسیده است اندازه دانه

تومان یا در برخی  4177تومان یا  4177حاال قیمت . ریزی استان هم افزودن کنجد را دلیل افزایش قیمت نان نمی داند برنامه

شود را نه می بینند و نه حتی  آنها برگه نسیه داده نمی. ن برای آنکه پولش را دارد تفاوت چندانی نداردتوما 0777نانوایی ها تا 

 با این اوصاف آیا داستان نان نخوردن کودکانی در جنوب تهران و حاشیه به جایی می رسد ؟. درک می کنند

نون که نسیه نمیشه؛ لطفا »ر شده تابلویی با عنوان هر جای دنیا بود خبرش مثل بمب صدا می کرد که یک نانوای تهرانی مجبو

واقع در منطقه ( ع)این تصویر تلخ مربوط به یک نانوایی حوالی آستانه امامزاده حسن . را جلوی مغاره نانوایی خود نصب کند« نبرید

باورکردنش سخت است که  شاید عده این تصویر را ندیدند و اگر هم دیدند باور نکردند اما دیگر. جنوب شهر تهران بود  40

در یکی از مناطق تهران که  :محمدباقر قالیباف گفته بود. های یک مسئول ارشد تهران را هم نشنیده یا ندیده باشند مسئوالن حرف

من به عنوان شهردار شوکه شدم که مگر « شود نان نسیه داده نمی»برای بازدید رفته بودیم پشت شیشه نانوایی نوشته شده بود 

هم هست که نان نسیه بگیرد بعد از تحقیقی که انجام دادم دیدم افرادی هستند که پول خرید نان در حد ضروریات خود را کسی 

هایی که  به صورت روزمره شاهد هستیم لیست نانوایی» :شهردار تهران اوایل اردیبهشت ماه نیز هشدار داد و تاکید کرد! هم ندارند

بسیاری از رسانه ها همین جمالت را تیتر کردند و در صفحه یک « .کند افزایش پیدا می« ودش نان نسیه داده نمی»نویسند  می

راستی چه کسی صدای سکوت را می . خبری از بمب جنجال نبود ؛در عوض صدای سکوت بلند شده است. روزنامه ها جای دادند

د، بی صدا به آزاد سازی قیمت نان رای می دهند و ان شنود؟ مسئوالن دولتی در اوج سکوت مردم و اعتمادی که به مسئوالن کرده

آیا به راستی پاسخ اعتماد مردم به مسئوالن دولتی و سکوت صبورانه . از چندی دیگر نان نیز به صف کاالهای لوکس می پیوندد

 شان له شدن عدالت اجتماعی و افزایش هرچه بیشتر فاصله طبقاتی است؟ 

 داغی بر پیشانی تهران

طور که گفته شده آنها از همان روز نخست به کسی که  استفاده کردند آن« داغ ننگ»لین کسانی بودند که در تاریخ از یونانی ها او

زدند؛ آنچنان که یا بدن فرد را به شکلی خراش می دادند که دیده شود یا سوختگی بر بدن او  فساد اخالقی داشت داغ ننگ می

 . معه وجود داردداغ ننگ امروز هم در جا. کردند ایجاد می

امروز جهت اشاره به ویژگی یا صفتی به کار « داغ ننگ»اروین گافمن، جامعه شناس و انسان شناس اجتماعی معتقد بود، اصطالح 

اما باید توجه کرد که قدرت داغ زنیِ یک صفت نه در ذات خودش بلکه در « .شدیداً بدنام کننده یا ننگ آور است»شود که  برده می

، بنیانی ذاتی ندارد بلکه این روابط اجتماعی است که «داغ»به بیانی دیگر در جهان چیزی تحت عنوان « اعی ریشه داردروابط اجتم

افراد .... ننگ، متضمن وجود مجموعه مشخصی از افراد نیست که بتوان آنها را به دو قطب تقسیم کرد داغ»چنانچه . آفریند آن را می

  .«بیشتر زاویه دید هستندعادی و داغ خورده، نه شخص بلکه 

شوند و همین نحوه طبقه بندی است که  در جامعه است که افراد بر اساس طبقه بندی می« زاویه دید»پس براساس غلبه یک نوع 

اگر براساس همین معیارها بخواهیم به طرح . های داغ خوردگی شناسایی شود های یک فرد به عنوان ویژگی سبب شده، ویژگی

م ، باید به دنبال این باشیم که از زاویه نگاه ما به جامعه امروز، داغ ننگ بر پیشانی کدام دسته از افراد خورده است؟ پرسش بپردازی

آیا اگر با صراحت با افکارمان مواجه شویم در نگاه جامعه کنونی معلولیت در ذهن و بدن یک نوع داغ ننگ اجتماعی نیست؟ آیا در 

شهر تهران داغ ننگ بر پیشانی مبتالیان به اختالالت روانی، معتادان، کودکان خیابانی ، بیکاری،  زاویه نگاه جامعه ای به وسعت

نیست؟ این روزها مسئوالن شهری تهران از داغ ننگی دیگر صحبت کرده اند و از فقر مردم و واگذاری امور ... اقدام به خودکشی و 

های  ای از شهر تهران به دلیل نخوردن نان و از مردمی که بتن گوشه از بیهوش شدن چند کودک در. گویند به دیگران سخن می

 .شهر را سوراخ می کنند تا در جان پناه آن زنده بمانند

قومی ـ »و حتی داغ خوردگی های « شخصیت»، «بدن»های اجتماعی در شهرتهران مفهومی فراتر از  خوردگی اکنون دیگر داغ
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ت در باالترین سطح مدیریت کشور نسبت به داغ ننگی است که امروز در تهران به آنچه می توان دید حساسی. است« فرهنگی

وضوح دیده می شود آنچنان که مقام معظم رهبری در دیدار با شرکت کنندگان در همایش فرماندهان و مدیران و روسای عقیدتی 

. یاد کردند« ودروهای گرانقیمت در خیابان هاجوالن دادن برخی جوان های سرمستِ غرورِ ثروت با خ»و سیاسی نیروی انتظامی از 

حاال هر شهروند تهرانی هر روز صبح باید بر تفکر خود در آیینه خویشتن نگاه کند و ببیند آیا داغ ننگی که این روزها در حال رواج 

 پاک است ؟« تفاوتی بی»اش ظاهر شده یا همچنان نگاه او از داغی به نام  است بر پیشانی

 هاتضعیف متوسط 

از یاد نبریم که مشکل نان، مشکل یک سال و دو سال دولت نیست و برگرفته از سیاست های اقتصادی هشت ساله دولتی است که 

مشکل امروز نان، بر گرفته از دولتی است که هشت سال آنچنان با تصمیم . اندیشه وابسته کردن مردم به یارانه دولت خود داشت

رانت خواران و کاسبان تحریم داد تا از یک سو، هزاران میلیارد سرمایه کشور به دست عده ای  های خود اقتصاد کشور را به دست

 .میلیون نفری، افراد دنبال نان نسیه باشند 47خاص افتد و از سوی دیگر، نه در مرزهای دور افتاده که در همین پایتخت 

ا را از سیاست های غلط اقتصادی غافل کرد، فکر آن نشد که در هزار تومانی، برق در چشم مردم انداخت و آنه 11زمانی که یارانه 

های دفتری نان باز اینکه امروز دور دور ماشین های  کمتر از چند سال، دولت برای یارانه نان، خزانه اش تهی می شود و حساب

ان نصفه می خرند، نشان از لوکس چند صد میلیونی دغدغه پلیس برای تامین امنیت می شود و چند کیلومتر پایین تر، مردم ن

روند رو به صعود تضعیف بدنه متوسط جامعه ایرانی . عمق فاجعه در سیاست های اقتصادی دارد که بنا داشت عدالت محور باشد

غنی در مختصات زندگی ایرانی ، الزمه تدبیر  –روندی است که دور نمای آن چندان روشن نیست و ایجاد فضای دوقطبی فقیر 

 .اقتصاد کشور را دو چندان کرده استبرای جراحی 

 غم نان و هزار غم دیگر

قرار گرفتن شرایط اقتصادی کشور در موقعیتی که حذف یارانه نان به عنوان چاره دولت برای برون رفت از چاله های اقتصادی 

دت ملی، دموکراسی، حقوق های بزرگ تر ناشی از غم نان فکر کرد که همان غم وح مطرح می شود، چالشی است که باید به بحران

چنانچه دولتی که مردمانش غم نان داشته باشند، نمی تواند مدعای نبود غم آزادی، امنیت، اشتغال و حقوق . است... شهروندی و 

در .های دولت اعتدال به عمل برای تحقق زندگی متعالی مردم کرد فردی باشد و زین سبب باید چاره ای عاجل برای تبدیل شعار

وامع مترقی و پیشرفته دنیا، پرستیژ نان به عنوان عاملی در رونق اقتصادی و بها داشتن زندگی شهروندی محسوب می شود عمده ج

در این شرایط مشکل تامین نان که در . های مترقی زندگی مدنی باز می کند که راه را برای رشد و توسعه کشور و رسیدن به آرمان

ا یک مشکل اقتصادی آنهم برای عده ای اندک از مردم محسوب نمی شود و بی توجهی به آن ابتدای گزارش به آن اشاره شد، تنه

 .می تواند بحران ساز آسیب ها و مشکالت عدیده اجتماعی دیگر نیز باشد
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 صنایع غذایی

  فودپرس 4061خرداد ماه  1شنبه 

گوشت های مورد استفاده در :دفاع تمام قد دبیرکل کانون صنایع غذایی از صنایع فرآورده های گوشتی;

 / سوسیس و کالباس کامال استاندارد و بهداشتی است
از گوشت بوفالو در تولید : های صنایع غذایی تصریح کرد هیچ جای نگرانی برای مصرف سوسیس و کالباس نیست دبیرکانون انجمن

های گوشتی استفاده شود در حد استاندارد  شود و اگر به فرض هم از این گوشت در تولید فرآورده سوسیس و کالباس استفاده نمی

های گوشتی وارد کرده  و تحت نظارت سازمان استاندارد است درصورتیکه اخبار اخیر در این باره، هجمه نادرست به صنعت فرآورده

شایعاتی که در مورد : تن گوشت بوفالو به کشور وارد شده است، اظهار کرد 077کاوه زرگران با بیان اینکه سال گذشته فقط .است

های  گونه جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد و تمامی گوشت هیچ: وی تصریح کرد.شود، صحت ندارد گوشت بوفالو مطرح می

به گزارش ایسنا، ایران ساالنه حدود .و جای نگرانی برای مصرف سوسیس و کالباس نیستوارداتی تحت نظارت دقیق قرار دارند 

درصدی  47درصد نیاز کشور است و برای تکمیل نیاز  67کند که تامین کننده حدود  هزار تن گوشت قرمز تولید می 677تا  077

و هند هستیم که در این بین موضوعات متعددی  بازار داخلی، همواره دست به دامان واردات گوشت از کشورهایی مانند برزیل

تاجایی که طرح این موضوعات موجب افزایش قیمت . درباره استفاده یا عدم استفاده از گوشت بوفالوی هندی مطرح شده است

ی شود؛ به طور تاکنون گوشت منجمد گاومیش از هندوستان وارد می 07از دهه .گوشت برزیلی به عنوان محصول رقیب شده است

هزار تن و در سال گذشته  40.1نیز  4061هزار تن، در سال  11معادل  4064های گذشته نگاهی بیندازیم در سال  که اگر به سال

چهار سال اخیر میزان واردات گوشت بوفالو به  -شود طی سه  طبق این آمارها مشاهده می.تن گوشت بوفالو وارد شده است 1777

الم خبر مجوز واردات گوشت بوفالوی هندی و مشکل نداشتن سالمت و کیفیت آن از سوی علی رغم اع.شدت کاهشی بوده است

اند که بر اساس  گوشتی دیگر نیز گفته   های گوشتی و البته چند کارخانه فرآورده رییس سازمان دامپزشکی، رییس اتحادیه فرآورده

ه رکنی، معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز هفته گذشته به ایسنا البت.بوفالو نباید به کشور وارد شود  اعالم سازمان دامپزشکی گوشت

های الزم را برای واردات گوشت سالم در  واردات گوشت بوفالوی هندی سازمان دامپزشکی همه استاندارد  اعالم کرد که در زمینه

از نظر حجم واردات بسیار کمتر  شود تنها برای مصارف صنعتی است که نظر گرفته و گوشتی که از بوفالوی هندی به کشور وارد می

وسویی است که اگر کمبود نسبی در تامین نیاز داخلی به  به گفته وی گرایش کلی کشور به سمت.های گذشته خواهد بود از سال

های جهانی تامین شود به همین دلیل نیز  هایی با بهترین استاندارد محصولی مانند گوشت قرمز وجود دارد، واردات آن از کشور

  .های اخیر تاکنون بر تامین نیاز از طریق برزیل بوده است مرکز واردات گوشت قرمز همواره طی سالت

http://www.foodpress.ir/Post. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foodpress.ir/Post


 4931اول خرداد  اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

218 
 

 صنایع غذایی

  فودپرس 4061خرداد ماه  1شنبه 

 صنایع غذایی های نیمه جامد در آستانه حذف از بازار روغن
های  های نیمه جامد در تسریع بروز بیماری رییس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با هشدار نسبت به تاثیر روغن < 

دکتر زهرا عبداللهی با بیان اینکه یکی از .های خوراکی خبر داد غیرواگیر از برنامه وزارت بهداشت در زمینه بهبود کیفیت روغن

ها برای کاهش  یک مساله مهم در زمینه روغن: برای حفظ سالمتی کاهش مصرف چربی و روغن است، گفترفتارهای کلیدی 

کاهش میزان اسید چرب ترانس به کمتر از دو درصدوی به اقدامات .های خوراکی است مصرف روغن و چربی، بهبود کیفیت روغن

های دفتر بهبود تغذیه و با همکاری صنایع غذایی کشور  یگیریبر این اساس با پ: وزارت بهداشت در این خصوص اشاره و اظهار کرد

های نیمه جامد،امسالعبداللهی همچنین از  حذف روغن.ها به کمتر از دو درصد کاهش یابد باید میزان اسید چرب ترانس در روغن

های  غذیه است؛ چرا که روغناین کار در دستور کار دفتر بهبود ت: خبر داد و گفت 61های نیمه جامد تا پایان سال  حذف روغن

عروقی، چربی خون، -های قلبی نیمه جامد دارای مقدار زیادی اسید چرب ترانس و اسید چرب اشباع بوده و به افزایش بروز بیماری

 کند کمک می...ها و  سرطان
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 صنایع غذایی  

  فودپرس 4061خرداد ماه  1دو شنبه 

 <مواد غذایی! کرده آماده ممنوع عرضه گوشت چرخ
عرضه گوشت چرخ کرده از قبل آماده شده ممنوع : کل دامپزشکی استان کرمان گفت عمومی اداره رییس اداره نظارت بر بهداشت 

: های گوشت سالم و بهداشتی اظهارکرد زاده در رابطه با ویژگی دکترمینا قاضی.شوداست و گوشت صرفاً باید در حضور مشتری چرخ 

: وی افزود.مردگی، تغییر رنگ و ذرات خارجی باشد گوشت قرمز تازه باید دارای رنگ و رطوبت طبیعی و عاری از هرگونه تورم، خون

ای  باشد و هرگونه تغییر رنگ گوشت قرمز به سبز، قهوهگوشت باید دارای قوام سفت و خاصی بوده و نباید لزج، خشک یا چروکیده 

زاده بیان  قاضی.و خاکستری یا ایجاد یک الیه لزج و چسبناک و استشمام بوی غیرطبیعی از عالئم بارز و اصلی فساد گوشت است

ساعت در دمای  11-10برای دستیابی به تردی مناسب، الزم است گوشت قرمز تازه قبل از طبخ یا انجماد حداقل به مدت : کرد

کل دامپزشکی استان کرمان با اشاره به  عمومی اداره رییس اداره نظارت بر بهداشت.نگهداری شود( گراد درجه سانتی 7-1)یخچال 

به علت : باشد تصریح کرد پذیر می های مختلف از روی مشخصات ظاهری الشه و آزمایش گوشت امکان اینکه تشخیص گوشت دام

های کشتار شده در خارج از کشتارگاه  های مشترک انسان و دام، باید از مصرف گوشت و امکان ابتال به بیماریهای محیطی  آلودگی

گوشت قرمز باید ممهور به مهر دامپزشکی به صورت کامالً مشخص و خوانا با کد : وی گفت.و فاقد مهر دامپزشکی اجتناب شود

عرضه گوشت چرخ کرده از قبل آماده شده ممنوع : زاده اظهارکرد قاضی.شودکشتارگاه مربوطه باشد و از منابع مجاز عرضه تهیه 

ها نگهداری  است و گوشت صرفاً باید در حضور مشتری چرخ شود ضمن اینکه از خرید گوشت قرمز تازه که در بیرون یخچال قصابی

مشتری به بیرون یخچال و تحویل شوند، خودداری و الزم است گوشت تازه در یخچال فروشگاه نگهداری و پس از تقاضای  می

های خوراکی و  مرغ، آالیش مرغ، تخم های خام دامی نظیر گوشت نگهداری گوشت قرمز همراه با سایر فرآورده: داد وی ادامه.شود

کل دامپزشکی استان کرمان سپس با  عمومی اداره رییس اداره نظارت بر بهداشت.باشد ماهی در کنار هم در یک یخچال ممنوع می

های دارای مشخصات شرکت سفارش دهند  های منجمد وارداتی مجاز، باید در کارتن گوشت: های منجمد نیز گفت شاره به گوشتا

های دارای برچسب نظارت دامپزشکی و مهر ذبح شرعی باشند و  کارتن: کرد زاده تصریح قاضی.و تاریخ تولید و انقضاء عرضه شوند

: وی اظهارکرد.های سالم نایلونی پیچیده شده باشند دارای ظاهری مناسب بوده و در لفافهمچنین قطعات گوشت داخل کارتن باید 

بندی باید در  ماه است، گوشت قرمز تازه و منجمد بسته 6عمر ماندگاری گوشت قرمز تازه، سه روز و به صورت منجمد حداکثر 

رییس اداره .ه مربوطه به همراه تاریخ تولید و انقضاء باشدنخورده و با درج کد بهداشتی مجاز دامپزشکی کارگا های سالم، دست بسته

رنگ غیرطبیعی : کل دامپزشکی استان کرمان به عالئم فساد گوشت قرمز منجمد اشاره کرد و افزود عمومی اداره نظارت بر بهداشت

شدن از انجماد یا سپری  جای رنگ ناشی از سوختگی انجماد روی گوشت، خار های قهوه های قارچی سبزرنگ یا لکه با وجود لکه

های قطعات گوشت و بوی غیرطبیعی از جمله  شدن تاریخ انقضاء، وجود ترشحات خونی به صورت مایع یا منجمد در لفاف

های منجمد تولید داخل هم به جز متفاوت بودن  گوشت: زاده ادامه داد قاضی.روند های فساد گوشت منجمد به شمار می نشانه

بندی  های منجمد فاقد بسته های ذکر شده را داشته باشند و شایسته است شهروندان از خرید گوشت ویژگی بندی باید تمام بسته

های خام دامی همچون  با توجه به اینکه نظارت بهداشتی بر گوشت قرمز و سایر فرآورده: وی خاطرنشان کرد.معتبر خودداری کنند

صرفاً از وظایف دامپزشکی است، ضرورت دارد هرگونه تخلف ... راکی و های خو مرغ، آالیش مرغ، ماهی، میگو، شیر، عسل، تخم

 احتمالی در عرضه این موارد به شبکه دامپزشکی شهرستان مربوطه اعالم شو

 .http://www.foodpress.ir/Post .د

 

 

http://www.foodpress.ir/Post


 4931اول خرداد  اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

224 
 

 صنایع غذایی  
 فودپرس 1060خرداد ماه  0دو شنبه 

قیمت گذاری آبلیمو ها بزودی ساماندهی /کیفیت آبلیموهای بازار زیر ذره بین سازمان های نظارتی است
 می شود

 "سر و سامان در بازار های بی نام و نشان و قیمت جوالن آبلیموهای بی "پس از انتشار خبری با عنوان  -اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

ر انجمن صنفی صنایع آبلیمو توضیحاتی را ارسال کردند که متن کامل آن را در ادامه ، رویا جعفری شاهی دبی4061/0/1در تاریخ

 :می خوانید

 (فود پرس)مدیریت محترم پایگاه خبری اقتصاد غذا 

 باسالم

احتراما به استحضار می رساند طی شش ماه گذشته و برگزاری جلسات متمادی با حضور مدیر کل محترم سازمان غذا و دارو و 

کارشناسان محترم سازمان و اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی انجمن آبلیموی ایران و تبادل نظر و انجام بازرسی های 

متعدد از واحدهای تولیدی و نمونه برداریهای متوالی از سطح عرضه و اقدامات قانونی جهت برخورد با متخلفین انجام پذیرفته که 

  . رکل محترم جناب آقای دکتر هدایت حسینی را داردجای تشکر و قدردانی از مدی

در ارتباط با نحوه قیمت گذاری با معاونت محترم نظارت بر کاالهای مصرفی و شبکه توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف 

نامه جهت کنندگان و تولیدکنندگان جناب آقای مهندس علیرضا رفیعی و هیأت مدیره برگزار شد که پس از قطعی شدن تفاهم

 .همگن سازی قیمت ها به واحدهای تولیدی اعالم خواهد شد

http://www.foodpress.ir/Post 
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 صنایع غذایی

  فودپرس 4061خرداد ماه  9چهار شنبه 

 تجارت شیرین مواد غذایییک /از مربای زرشک تا زغال اخته بر سر سفره صبحانه 
به مرور زمان روش .تولید مربا یک صنعت قدیمی و سنتی است و از دیر بازمربا ،پای ثابت سفره صبحانه ما ایرانی ها بوده است <

های تولید مربا تغییر کرده ونقش ماشین آالت وتکنولوژی در پروسه تولید پر رنگ تر شده است، اما با این وجود حفظ اصالت ،طعم 

یکی از شرکت های قدیمی وموفق .ومزه مربا متناسب با خواست مصرف کنندگان اولویت اول تولید کنندگان قرار گرفته است

درصد سهم بازار مربا را در اختیارخود  47درزمینه تولید مربا شرکت صنایع غذایی شانا است که چند دهه سابقه تولید وبیش از 

درصد از تولیدات خود را به  17تولید می کند وحدود  طعم مختلف مربا 17این شرکت در .دارد

مربای هویج وآلبالو از پر فروش ترین مرباهای این برند در .دبی،کویت،عراق،افغانستان،تاجیکستان،آمریکا، وآذربایجان صادر می نماید

سته برای انواع سلیقه ها تدارک شانا توان.بازار است و مربای رژیمی شانا به زودی به سبد محصوالت این شرکت اضافه خواهد شد

مرباهای شاتوت،تمشک،زرشک وزغال اخته از جمله محصوالت خاص شانا .ببیند و مرباهای خاص را هم در سبد محصوالت بگنجاند

ست ،البته بسیاری با شنیدن نام این مرباها ناخودآگاه وسوسه می شوند که برای یک بار هم که شده مزه این مرباهای خوشمزه 

در نمایشگاه اگروفود امسال که درحال برگزاری است ، این برند حضوری جدی دارد و یکی از برنامه های این .اوت رابچشندومتف

 "من عاشق صبحونم"در نمایشگاه امسال ،شانا با کمپین .شرکت معرفی دو برند عطایا و شیرین گستر با رویکرد صادرات مرباست

  . است حضور متفاوت خود را به رخ رقبا کشیده

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 صنایع غذایی
 ایسنا - 106۱خرداد  1جمعه 

 میلیارد دالر محصوالت غذایی صادر کرده است 4.0ایران سال گذشته : سنایی

های گذشته توانست حدود چهار میلیارد و  های اقتصادی در سال با جود تحریم جمهوری اسالمی ایران: سفیر کشورمان در مسکو تاکید کرد

 .دویست میلیون دالر صادرات غذایی حالل داشته باشد

، مهدی سنایی، سفیر جمهوری اسالمی ایران در فدراسیون روسیه نیز در مراسم افتتاحیه (ایسنا)به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران 

در تمامی ادیان الهی به غذا توجه شده است اما در اسالم به نوع تغذیه و چگونگی آن توجه ویژه شده و : ل در مسکو گفتنمایشگاه اکسپو حال

اسالم به تاثیر غذا در جسم و روح انسان . های مختلف نوع تغذیه مورد بررسی قرار گرفته است آیه در قرآن وجود دارد که به روش 117بالغ بر 

در روایات دینی بر این مساله تاکید شده که نوع . مندی از یک تغذیه مناسب عنوان کرده است ه و سالمت هر دو را در بهرهتوجه کافی نشان داد

 .سزایی دارد های رفتاری و خلق و خوی انسان تاثیرات به غذا به خودی خود بر ماهیت ویژگی

سرعت درحال رشد است و یک فرصت مغتنم برای تولید کنندگان و  صنعت حالل به عنوان بخشی ویژه در بازارهای جهان به: او ادامه داد

های حالل به عنوان نقطه مشترکی که مسلمانان و  ها و نمایشگاه کنفرانس. عرضه کنندگانی است که در پی بازارهای جدید هستند

های  به عنوان ابزاری برای کاهش برداشتتواند محلی برای تبلیغ صنایع اسالمی باشد و در واقع  کنند، می غیرمسلمانان در آن شرکت می

  .نادرست در مورد محصوالت حالل استفاده شود

های گذشته توانست حدود چهار میلیارد و  های اقتصادی در سال جمهوری اسالمی ایران با وجود تحریم: سفیر ایران در مسکو اضافه کرد

عنوان کشوری که همه تولیدات غذایی آن حالل است، ظرفیت و امکانات خوبی ایران به . دویست میلیون دالر صادرات غذایی حالل داشته باشد

  .های ایرانی در نمایشگاه باشیم تر شرکت های آینده شاهد حضور بیش در زمینه تولید و فراوری غذایی دارد که امیدواریم در سال

کشور اسالمی و غیراسالمی  49، در این نمایشگاه بیش از نمایشگاه اکسپو حالل با همکاری اداره مفتیات روسیه در مسکو افتتاح شده است

نشین شوروی، افغانستان، مالزی، اندونزی، امارات، عربستان، ترکیه، مصر، تونس، مراکش،  ن های مسلما هایی از جمهوری شرکت. اند شرکت کرده

 .و محصوالت دارویی بود، عرضه کردند فرانسه و هند تولیدات خود را که شامل موادغذایی، البسه، لوازم آرایشی و بهداشتی

بانک آسیا نیز جهت تامین مالی قراردادها در این . جات در این نمایشگاه حضور یافت از ایران نیز یک شرکت با ارائه محصوالت خشکبار و ادویه

 .نمایشگاه شرکت کرد

 .های روسی بود کتهای شوروی و شر درصد محصوالت ارائه شده در این نمایشگاه مربوط به جمهوری 07

http://www.isna.ir/fa/news/61707477107 
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 عسل

 خبرنگاران جوان - 106۱خرداد  4۱: تاریخ

 کوچ زنبورداران به مناطق سردسیر خوزستان

 .سردسیر مهاجرت زنبورداران در این استان به پایان رسید با مهاجرت آخرین گروه زنبورداران از خوزستان به مناطق 

مهاجرات از نیمه : ، معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی خوزستان گفتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 . اردیبهشت آغاز و هم اکنون به پایان رسیده است

های  های سردسیر ازجمله استان هزار کلونی به استان 147زنبوردار خوزستانی با  077هزار و  1در این کوچ : ر زاده افزودمشکو

 .وبویراحمد، لرستان و کرمانشاه مهاجرت کردند  وبختیاری، اصفهان، کهگیلویه چهارمحال

باشند  های سردسیر در حال تولید عسل تابستانه می تانهای اس اکنون زنبورداران خوزستانی در ارتفاعات و کوهستان هم: وی گفت

 .شود که این عسل در اوایل مردادماه برداشت می

هزار کلنی عسل در  147تن عسل از  4161سال گذشته بیش از : معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی خوزستان گفت

آن در صنایع پزشکی و داروسازی، کرم سازی، شمع سازی،  استان خوزستان تولید شده است عالوه برخوراکی بودن عسل از موم

 .کفش سازی و ماکت سازی نیز استفاده می شود 

http://www.yjc.ir/fa/news/1147970 
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 عسل

  فودپرس 4061خرداد ماه  4جمعه 

 به بازار کشاورزیهای غیر استاندارد  هجوم عسل
های تقلبی در بازار اندک نیست، چراکه افراد زیادی بدون دخالت زنبور،  تعداد عسل: مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران گفت <

بیند و همین  کس خود را ملزم به رعایت استاندارد نمی کنند و از زمانی که استاندارد اجباری عسل حذف شد، هیچ عسل تولید می

عفت رییسی سرحدی در خصوص نحوه تولید عسل بدون دخالت زنبور اظهار .ساز شده است های دست جب هجوم تولید عسلامر مو

گذاری  گیرد اما اگر کنترل و قیمت ها همچون تولیدکنندگان زعفران چنین اقدامی صورت می در حال حاضر در اکثر صنف: کرد

ای از افراد، بیزینس زنبورداری را با تخلف پیش  که عده وی با بیان این.دهد توسط اتحادیه باشد بسیاری از این اتفاقات رخ نمی

مدیر عامل اتحادیه سراسری .شوند و تنها درصد کمی عسل در آنها وجود دارد ها از گلوکز تولید می اینگونه عسل: برند، گفت می

توان آمار  نمی: اند؟ اظهار کرد به خود اختصاص داده ها چند درصد از بازار را زنبورداران در پاسخ به این سوال که اینگونه عسل

دقیقی در این باره اعالم کرد اما پس از لغو استاندارد اجباری عسل از سوی سازمان ملی استاندارد، میزان عسل تقلبی در بازار 

از : از اجباری به تشویقی گفتاستاندارد عسل باید اجباری شودرییسی سرحدی با اشاره به معایب تغییر استاندارد .بسیار زیاد شد

بیند و همین امر موجب هجوم تولید  کس خود را ملزم به رعایت استاندارد نمی زمانی که استاندارد به حالت تشویقی درآمد، هیچ

تا زمانی که : شود، اظهار کرد چند برند جدید عسل وارد بازار می وی با بیان اینکه در حال حاضر در هفته .ساز شد عسل دست

مدیر عامل اتحادیه سراسری زنبورداران با بیان اینکه دو .شود گونه مشکالت نیز حل نمی نظارت در بازار عسل وجود نداشته باشد این

هایی که  از آن زمان تا کنون کیفیت عسل تنزل پیدا کرده و عسل: سال است استاندارد اجباری از عسل برداشته شده است، گفت

ها اعتماد و نظارت را  برای جلوگیری از این امر باید دولت به تشکل: رییسی سرحدی ادامه داد.ت هستندشوند نیز بی کیفی صادر می

در صورت اجباری شدن استاندارد، افرادی که عسل : وی ضمن تاکید بر اجباری شدن استاندارد عسل اظهار کرد.به آنها واگذار کند

ها از چرخه تولید  شود آن ه رقابت حضور پیدا کنند و همین امر موجب میتوانند در چرخ کنند نمی را به طور طبیعی تولید می

قطعا : شود، گفت مدیر عامل اتحادیه سراسری زنبورداران با بیان اینکه تضمین سالمت مردم با تشویق ممکن نمی.خارج شوند

  .هایی پشت پرده وجود دارند که باید به این موضوع رسیدگی شود دست

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 علوفه

 - 60/40/41فارس

 میلیون تن کنجاله سویا 0.1مصرف ساالنه / خرداد 91اندازی معامله قرارداد آتی کنجاله سویا در  راه
در بورس کاالی ایران راه اندازی خردادماه سال جاری، قرارداد آتی کنجاله سویا  91در روز : بورس کاال اعالم کرد

 .شود می

یکی : به نقل از بورس کاالی ایران، حسین پناهیان مدیرعامل بورس کاالی ایران با اعالم این خبر گفت  خبرگزاری فارسبه گزارش 

های پایه در بازار مشتقه این  ی اخیر، تنوع بخشی به داراییاز رویکردهای اساسی بورس کاالی ایران برای توسعه بازار در سال ها

بورس بوده است؛ در همین راستا مطالعات و کار کارشناسی بر روی کنجاله سویا صورت پذیرفت که در نتیجه به زودی شاهد راه 

 .اندازی معامالت قراردادهای آتی این محصول خواهیم بود

وشش ریسک قیمت معامالت کنجاله سویا در ایران و به تبع آن، دادن امکان برنامه بورس کاال با هدف پ: وی سپس توضیح داد

ریزی و مدیریت بلندمدت عرضه و تقاضا به فعاالن این بازار و همچنین دولت و نیز توسعه معامالت ابزارهای مشتقه که یکی از 

 .ردادهای آتی کنجاله سویا را در دستور کار قرار دادستون های اصلی توسعه بازار سرمایه کشور به شمار می رود، راه اندازی قرا

در بورس کاالی ایران مورد پذیرش قرار گرفت، خاطرنشان  61اسفندماه سال  46پناهیان با بیان اینکه دارایی پایه کنجاله سویا در 

اله سویا و کارگزاران بورس کاال های بازار کنج اندیشی متعددی با فعاالن و تشکل پس از پذیرش این دارایی پایه، جلسات هم: کرد

 .برگزار شد و لذا با توجه به نیاز فعاالن این بازار، بستر معامالت قراردادهای آتی کنجاله سویا آماده شده است

اندازی  های کارگزاری در نیمه دوم خرداد ماه شاهد راه مدیرعامل بورس کاالی ایران ابراز امیدورای کرد که با همکاری شرکت

 .های قراردادهای آتی برای محصوالت کشاورزی بهره برد دهای آتی کنجاله سویا بوده تا بتوان از مزیتقراردا

وی در ادامه با بیان اینکه کنجاله سویا یکی از مهم ترین منابع تغذیه طیور و دام و منبع اصلی تامین پروتئین مورد نیاز طیور و در 

با توجه به اینکه این محصول ، در : ر ایران و بسیاری از کشورهای جهان است، گفتنتیجه از مهم ترین نهاده های تولید گوشت د

کنار ذرت، بخش عمده خوراک طیور را در کشور تشکیل می دهد، امروز تصور بازار محصوالت کشاورزی ایران بدون وجود کنجاله 

ویا در کشور مورد استفاده قرار می گیرد که بخش میلیون تن کنجاله س 1.1سویا تقریبا محال است و هم اکنون ساالنه نزدیک به 

 .قابل توجه آن در بخش خوراک طیور و دام به کار گرفته می شود

وابستگی روزافزون صنعت دام و بویژه طیور کشور به کنجاله سویا و ذرت، منجر شده است تا : پناهیان سپس خاطر نشان کرد

این نوسانات در برخی مقاطع، . بازار آن به دقت و حساسیت پی گیری شود هرگونه نوسان قیمت این محصوالت از نگاه فعاالن

 .دغدغه ها و نگرانی های جدی در خصوص وضعیت تامین کنجاله سویا و قیمت های آتی آن بوجود آورده است

ع دغدغه و نگرانی فعاالن بازار وی با اشاره به اینکه بورس کاالی ایران می تواند با استفاده از ابزار قراردادهای آتی نقش زیادی در رف

ویژگی مهم قراردادهای آتی در پوشش ریسک قیمت : محصوالت استراتژیک کشاورزی از جمله کنجاله سویا داشته باشد، افزود

 .کاالها می تواند یکی از دغدغه های مهم فعاالن بازار کنجاله سویا از جمله عرضه کنندگان و متقاضیان را تا حد زیادی مرتفع کند

انبارهای پذیرش شده و مورد تایید بورس کاالی ایران برای تحویل این محصول در : مدیرعامل بورس کاالی ایران در پایان گفت

 .سررسید های مختلف آمادگی الزم را دارند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40617107774166 
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 علوفه
 - 60/40/40فارس

 خرید تضمینی جو توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور آغاز شد

ریال که در هیات دولت تصویب شده از طریق وزارت جهاد  1033قیمت خرید تضمینی جو از قرار هر کیلوگرم 

 .کشاورزی برای اجرا به شرکت پشتیبانی امور دام کشور ابالغ شد

به نقل از روابط عمومی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، قیمت خرید تضمینی جو از قرار هر کیلوگرم  خبرگزاری فارسبه گزارش 

بالغ ریال که در هیأت دولت تصویب شده از طریق وزارت جهاد کشاورزی برای اجرا به شرکت پشتیبانی امور دام کشور ا 6177

 .شد

خرید تضمینی محصوالت کشاورزی به منظور حمایت از تولید محصوالت اساسی کشاورزی، ایجاد تعادل در نظام تولید، جلوگیری 

 .از ضایعات محصوالت کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان است

به فروش محصول خود  ریال از هفته گذشته آغاز شده و کشاورزان در صورت تمایل 6177خرید جو تولید داخل به قیمت 

ترین مرکز خرید تعیین شده در سراسر کشور  توانند پس از دریافت معرفی نامه از ادارات جهاد کشاورزی شهرستان به نزدیک  می

 .مراجعه کنند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40617070777647 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940303000910


 4931اول خرداد  اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

227 
 

 علوفه
 آیانا 1060خرداد  42, شنبه

 خرداد  91اندازی معامله قرارداد آتی کنجاله سویا در  راه
خردادماه سال جاری، قرارداد آتی کنجاله سویا در بورس کاالی ایران راه اندازی  91در روز : بورس کاال اعالم کرد

 .شود می

به نقل از بورس کاالی ایران، حسین پناهیان مدیرعامل بورس کاالی ایران با اعالم این ( ایانا)کشاورزی ایرانبه گزارش خبرگزاری 

های پایه در  یکی از رویکردهای اساسی بورس کاالی ایران برای توسعه بازار در سال های اخیر، تنوع بخشی به دارایی: خبر گفت

استا مطالعات و کار کارشناسی بر روی کنجاله سویا صورت پذیرفت که در نتیجه به بازار مشتقه این بورس بوده است؛ در همین ر

 .زودی شاهد راه اندازی معامالت قراردادهای آتی این محصول خواهیم بود

بورس کاال با هدف پوشش ریسک قیمت معامالت کنجاله سویا در ایران و به تبع آن، دادن امکان برنامه : وی سپس توضیح داد

مدیریت بلندمدت عرضه و تقاضا به فعاالن این بازار و همچنین دولت و نیز توسعه معامالت ابزارهای مشتقه که یکی از  ریزی و

 .ستون های اصلی توسعه بازار سرمایه کشور به شمار می رود، راه اندازی قراردادهای آتی کنجاله سویا را در دستور کار قرار داد

در بورس کاالی ایران مورد پذیرش قرار گرفت، خاطرنشان  61اسفندماه سال  46پایه کنجاله سویا در پناهیان با بیان اینکه دارایی 

های بازار کنجاله سویا و کارگزاران بورس کاال  اندیشی متعددی با فعاالن و تشکل پس از پذیرش این دارایی پایه، جلسات هم: کرد

 .، بستر معامالت قراردادهای آتی کنجاله سویا آماده شده استبرگزار شد و لذا با توجه به نیاز فعاالن این بازار

اندازی  های کارگزاری در نیمه دوم خرداد ماه شاهد راه مدیرعامل بورس کاالی ایران ابراز امیدورای کرد که با همکاری شرکت

 .رزی بهره بردهای قراردادهای آتی برای محصوالت کشاو قراردادهای آتی کنجاله سویا بوده تا بتوان از مزیت

وی در ادامه با بیان اینکه کنجاله سویا یکی از مهم ترین منابع تغذیه طیور و دام و منبع اصلی تامین پروتئین مورد نیاز طیور و در 

با توجه به اینکه این محصول ، در : نتیجه از مهم ترین نهاده های تولید گوشت در ایران و بسیاری از کشورهای جهان است، گفت

ذرت، بخش عمده خوراک طیور را در کشور تشکیل می دهد، امروز تصور بازار محصوالت کشاورزی ایران بدون وجود کنجاله  کنار

میلیون تن کنجاله سویا در کشور مورد استفاده قرار می گیرد که بخش  1.1سویا تقریبا محال است و هم اکنون ساالنه نزدیک به 

 .ام به کار گرفته می شودقابل توجه آن در بخش خوراک طیور و د

وابستگی روزافزون صنعت دام و بویژه طیور کشور به کنجاله سویا و ذرت، منجر شده است تا : پناهیان سپس خاطر نشان کرد

این نوسانات در برخی مقاطع، . هرگونه نوسان قیمت این محصوالت از نگاه فعاالن بازار آن به دقت و حساسیت پی گیری شود

 .رانی های جدی در خصوص وضعیت تامین کنجاله سویا و قیمت های آتی آن بوجود آورده استدغدغه ها و نگ

ر وی با اشاره به اینکه بورس کاالی ایران می تواند با استفاده از ابزار قراردادهای آتی نقش زیادی در رفع دغدغه و نگرانی فعاالن بازا

ویژگی مهم قراردادهای آتی در پوشش ریسک قیمت : ته باشد، افزودمحصوالت استراتژیک کشاورزی از جمله کنجاله سویا داش

 .کاالها می تواند یکی از دغدغه های مهم فعاالن بازار کنجاله سویا از جمله عرضه کنندگان و متقاضیان را تا حد زیادی مرتفع کند

کاالی ایران برای تحویل این محصول در انبارهای پذیرش شده و مورد تایید بورس : مدیرعامل بورس کاالی ایران در پایان گفت

 .سررسید های مختلف آمادگی الزم را دارند

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11961-4.html 
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 گل و گیاهان صنعتی

 آیانا 1060خرداد  40, دوشنبه

 درصد خسارات به دلیل خشکسالی  11/ گلخانه های کشور امسال بیمه می شود 
 .امسال تمام گلخانه های کشور تحت پوشش بیمه محصوالت کشاورزی قرار می گیرد

قائم مقام مدیرعامل صندوق  به نقل از وزارت جهادکشاورزی، محمد ابراهیم حسن نژاد( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

محصول کشاورزی تحت  410با بیان اینکه : بیمه محصوالت کشاورزی از اجرای طرح بیمه گلخانه های کشور خبر داد و گفت

میلیارد تومان خسارت به  177از نیمه دوم اسفند ماه گذشته تا اردیبهشت امسال حدود : پوشش این صندوق قرار دارد، افزود

 .پوشش پرداخت شده استکشاورزان تحت 

: وی با اشاره به اینکه پس از نیمه دوم اسفند سال گذشته با نوسان دما، بارش های شدید و سرمازدگی مواجه بودیم، اظهار داشت

در بهمن ماه سال گذشته افزایش دما بخش گسترده ای از عرصه های زراعی را وارد مرحله رویشی کرد اما پس از آن از نیمه دوم 

 .کاهش دما و بارش های شدید در شمال، شمال غرب و غرب کشور خسارات قابل توجهی به مزارع وارد کرد اسفند

گزارش نهایی ارزیابی خسارات در دست تهیه است و پس از آن خسارات کشاورزانی که تحت پوشش صندوق بیمه قرار : وی گفت

 .دارند، پرداخت خواهد شد

درصد خسارات به علت خشکسالی است که بخش قابل  19: والت کشاورزی تصریح کردقائم مقام مدیرعامل صندوق بیمه محص

 .توجهی از دیم زارها را تحت تأثیر قرار داده است

تمام تعهداتی که در بیمه نامه ها وجود دارد پرداخت شده و ارقام : حسن نژاد درباره تعهدات این صندوق به بیمه گزاران، گفت

 .ه است که تا پایان خرداد پرداخت می شودجزیی از خسارات باقی ماند

این میزان خسارات تا پایان سال گذشته : میلیارد ریال اعالم کرد و افزود 6077را  61 - 60وی میزان خسارات سال زراعی 

 .پرداخت شده است

در پی بارش برف : مازندران، گفتقائم مقام مدیرعامل صندوق بیمه محصوالت کشاورزی درباره پرداخت خسارت به باغداران استان 

هزار هکتار از باغاتی که تحت پوشش  1در استان مازندران و وارد شدن خسارت به باغات مرکبات در مجموع  61سنگین سال 

 .میلیارد ریال خسارت پرداخت شده است 17صندوق بیمه کشاورزی بودند خسارت دیدند که بابت آن حدود 

میلیون واحد دامی،  6هزار هکتار اراضی باغی،  177میلیون هکتار از اراضی زراعی،  1ش های موجود براساس گزار: حسن نژاد افزود

 .میلیون مترمربع از استخرهای پرورش ماهی تحت پوشش بیمه قرار دارد 11میلیون قطعه طیور و 607

صندوق بیمه محصوالت کشاورزی  تعداد کشاورزانی که تحت پوشش: قائم مقام مدیرعامل صندوق بیمه محصوالت کشاورزی گفت

 .میلیون نفر هستند 1قرار دارند حدود 

پرورش دهندگان ماهیان سردآبی در صورتی خسارت : وی با بیان اینکه آبزی پروران به بیمه واحد تولیدی خود مکلف شدند، گفت

 .دریافت می کنند که تحت پوشش بیمه قرار گیرند

مترمربع از استخرهای پرورش ماهی تحت پوشش صندوق بیمه محصوالت کشاورزی قرار  میلیون 11حسن نژاد با اشاره به اینکه 

سال گذشته در پی شیوع بیماری وی اچ اس در استخرهای پرورش قزل آال و وارد شدن خسارت قابل توجه به آبزی : دارد، افزود

 .ی پروری شدپروران کمک های دولت به این بخش از فعاالن کشاورزی مشروط به بیمه مراکز آبز
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 0سال گذشته سازمان دامپزشکی کشور به پرورش دهندگان ماهی قزل آال بابت شیوع بیماری و معدوم کردن ماهی ها : وی گفت

میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد که در پی این اقدام و براساس توافق های انجام شده تمام آبزی پروران مکلفند واحد تولیدی 

 .خود را بیمه کنند

: ئم مقام مدیرعامل صندوق بیمه محصوالت کشاورزی همچنین از اجرای طرح جدید بیمه در بخش آبزی پروری خبر داد و افزودقا

براساس برنامه ریزی های انجام شده آبزی پرورانی که با روش پرورش ماهی در قفس تولید می کنند، تحت پوشش خدمات بیمه 

 .ای قرار می گیرند

جدید، بیمه ابنیه و عوامل تولید تحت پوشش گسترده بیمه قرار می گیرد و این قانون از اسفندماه سال  براساس قانون: وی گفت

 ./گذشته ابالغ شده است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11000-4.html 
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 گندم

 آیانا 1060خرداد  49, چهارشنبه

 مبادله بذور گندم، کلزا، جو، سورگوم و آفتابگردان با کشور فرانسه 
 . گیرد نامه منعقدشده، بذور گندم، کلزا، جو، سورگوم و آفتابگردان فرانسوی در مزارع ایران جای می بر اساس تفاهم

بهبود تولیدات زراعی وزارت جهاد کشاورزی امروز در حاشیه نخستین ، معاون (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

در : جم وزارت جهاد کشاورزی برپاست، گفت نشست کمیته مشترک کشاورزی ایران و فرانسه که از روز گذشته در سالن نعمتی

که انتقال تکنولوژی ای  گونه های مناسبی با بخش کشاورزی جمهوری فرانسه به امضاء رسیده است، به بخش زراعت توافق

ها که با شرایط محیطی نیز سازگاری بیشتری داشته باشد، مدنظر قرار گرفته  ها و تنش محصوالتی با عملکرد باال و مقاوم به بیماری

 .است

شده و  در محصوالتی همچون گندم، کلزا، جو، سورگوم و آفتابگردان توافقاتی برای انتقال تکنولوژی بذر انجام: عباس کشاورز افزود

 .عالوه بر آن، ارتقاء توان بخش خصوصی برای آشنایی با بخش بذر مدنظر قرار گرفته است

 .کمک به بخش خصوصی برای ایجاد تحقیقات در این بخش از دیگر مواردی است که مورد تأکید است: وی خاطرنشان کرد

ها بوده و عالوه  کرد باالیی داشته، مقاوم به آفات و بیماریدر بخش واردات بذر از کشور فرانسه، بذر کلزا که عمل: کشاورز ادامه داد

تر  توان دیررس آبی مقاوم بوده و عملکرد مطلوبی دارد مدنظر است و از دیگر خصوصیات این بذر می بر آن به تنش خشکی و کم

 .بودن و استفاده از آب پاییزه را برشمرد

جویی آب را دربر داشته و عملکرد  تواند صرفه رس است و می میان و کوتاهها نوعی ذرت دارند که رقمی  فرانسوی: وی تصریح کرد

 .مطلوبی را داشته باشد

های مناسبی منعقد شده که بتوانیم  نامه در زمینه گندم نیز تفاهم: معاون بهبود تولیدات زراعی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد

هایی همچون زنگ، سفیدک  که عملکرد باالیی داشته و مقاوم به بیماری واردات گندم برای مناطق گرمسیری و بهاره داشته باشیم

 .و فوزاریوم است

تواند آب کمتری را به مصرف رسانه و در کشور  های منعقدشده است که می واردات بذور سورگوم از دیگر تفاهم: کشاورز تأکید کرد

 .توسعه یابد

رود که قرار است نوع فرانسوی آن در ایران بومی شده و به زیر  شمار می تی بهآفتابگردان و جو نیز از دیگر محصوال: وی اظهار داشت

 .کشت برود

 استفاده از تجارب فرانسه در الگوی کشت

پس از : معاون بهبود تولیدات زراعی وزارت جهاد کشاورزی درباره استفاده از تجارب کشور فرانسه در بخش الگوی کشت گفت

 .کنیم بتوانیم از تجارب این کشور استفاده کنیم توجه به مناطق مخلتف تالش میتطابق شرایط اقلیمی و با 

آبی در مناطقی چون بوشهر، خوزستان و بخشی از کهگیلویه و بویراحمد  کم: کشاورز در زمینه وضعیت گندم دیم در کشور افزود

 .درصد کمتر از حد طبیعی است 17ها  جدی است، زیرا میزان بارندگی

برای کشاورزان این نقیصه بسیار مهم است، اما با توجه به عملکرد باالی گندم در سایر نقاط کشور، کاهشی از : ن کردوی خاطرنشا

 .شود لحاظ تولید مشاهده نمی

وجود آورده که امیدواریم بتوانیم با تولید مناسب در  هایی را به محصول گندم و جوی دیم در همدان نیز نگرانی: کشاورز ادامه داد

 .یر نقاط کمبودهای امسال را جبران کنیمسا
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 .دار و محسوسی در بخش دیم کشور نداریم دهد کاهش معنی ای نشان می برآوردهای محلی و منطقه: وی تصریح کرد

 شود ایران قدرت کشاورزی محسوب می

های بسیار مناسب  ه از همکاریداری و شیالت فرانس المللی وزارت کشاورزی و نماینده وزیر کشاورزی، جنگل مدیرکل اتحادیه بین

ای و امنیت  های اقلیم، گازهای گلخانه هایی در زمینه ها و موضوع هر دو کشور با چالش: بین ایران و فرانسه خبر داد و اظهار داشت

 .توانیم از تجارب یکدیگر در این بخش استفاده کنیم رو هستند که می غذایی روبه

ها  شود، زیرا در بسیاری از بخش ایران یک قدرت کشاورزی محسوب می: ان در دنیا یادآور شدپاتریس دوروالنس درباره جایگاه ایر

 .های تولید نخست تا دهم است ازجمله باغبانی دارای رتبه

سازی مصرف و استفاده از ارقام مناسب گیاهی و تولید بز و گوسفند و همچنین در بخش شیالت از مواردی  بهینه: وی تأکید کرد

 ./های مشترک را فراهم آورد تواند موجبات همکاری میاست که 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11099-4.html 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز

 - 60/40/40فارس

 دامداران به ارزان فروشی شیر و واردات گوشتاعتراض دوباره 
امروز دامداران برای دومین بار مقابل نهاد ریاست : های صنفی گاوداران ایران گفت رئیس هیئت مدیره کانون انجمن

رویه  تومان و واردات بی 9443جمهوری نسبت به عدم اجرا شدن مصوبه دولت مبنی بر خرید شیر خام به قیمت 

 .دندگوشت اعتراض کر

 خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  های صنفی گاوداران ایران در گفت سید احمد مقدسی رئیس هیئت مدیره کانون انجمن

امروز دامداران برای دومین بار مقابل نهاد ریاست جمهوری به عدم اجرای مصوبه دولت مبنی بر خرید شیرخام به قیمت : گفت

 .رویه گوشت اعتراض کردند تومان و نیز واردات بی 4117

دولت مبنی بر  60رماه هفته پیش در مقابل نهاد ریاست جمهوری در مورد عدم اجرایی شدن مصوبه تی 1دامداران حدود : وی افزود

قیمت مصوب شیر اعتراضی داشتند که قرار بود، به این موضوع رسیدگی شود، اما متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته 

 .است

به دنبال اعتراض امروز دامداران نماینده ویژه رئیس : های صنفی گاوداران ایران تصریح کرد رئیس هیئت مدیره کانون انجمن

بازرس ویژه وزیر جهاد کشاورزی در جمع معترضان حضور یافتند و قرار شد تا مفاد درخواست دامداران برای رسیدگی به جمهور و 

ای با حضور نماینده دامداران و نماینده رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی  صورت مکتوب به آنها ارائه شود و فردا هم جلسه

 .برگزار شود

دامداران برای احقاق حق خود از نقاط مختلف کشور و : نندگان بیش از هزار نفر بودند، اظهار داشتوی با بیان اینکه اعتراض ک

 .رساندن اعتراض خود به گوش مسئوالن به تهران آمدند

ها و صنایع لبنی هر کیلوگرم  تومان است، در حالی که کارخانه 4117نرخ مصوب هر کیلوگرم شیرخام : براساس این گزارش

 .کنند تومان از دامداران خریداری می 4177به طور میانگین به قیمت شیرخام را 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40617070774117 
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 گوشت قرمز   
 آیانا 1060خرداد  40, یکشنبه

 ها واگذار کنید  تنظیم بازار گوشت ماه رمضان را به تشکل
موقع در  های دامی به هزار رأس دام به کشورهای همسایه جلوگیری شود و نهاده 133در صورتی که از خروج حدود 

های مسافری که گفته " کرم"اختیار دامداران قرار گیرد، امکان تأمین گوشت کافی وجود دارد و درست یا نادرست، 

 .های کشور نخواهد شد های بوفالو به ایران آمده، تیتر شماره یک رسانه می شود با گوشت

، در حالی بازار پرنوسان گوشت در آستانه ماه مبارک رمضان پر از اخبار ضد و (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

د برای تأمین گوشت مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان هیچ شود که دامداران معتقدن نقیض واردات ا افزایش قیمت گوشت می

های داخلی اعتماد شود، امکان تأمین مواد پروتئینی مورد نیاز مردم وجود  کمبودی در کشور وجود ندارد و در صورتی که به تشکل

 .دارد

ها شد، نمونه ضرر و  و دامپروری رسانهترین اخبار کشاورزی  زده بوفالو که یک ماه گذشته مبدل به مهم های کرم واردات گوشت

ضابطه ارز از کشور بگذریم، آیا  با این حال، اگر از خروج بی. شود زیانی است که از محل واردات گوشت متوجه سالمت مردم می

 ریزی کرد یا خیر؟ توان برای خودکفایی گوشت برنامه می

 هزار رأسی دام متوقف شود 133قاچاق 

هزار  017حجم گوشت مورد نیاز کشور حدود : گوید های تعاونی کشاورزی و دامداری ایران می ی شرکتمدیرعامل اتحادیه مرکز

 .شود هزار تن گوشت در کشور تولید می 077تن است، در حالی که بیش از 

ود هزار رأس دام سنگین و سبک توسط گمرک از کشور خارج شده و حد 977سال گذشته : افزاید سعید سلطانی سروستانی می

های سنگین و سبک کشور  صورت غیررسمی و قاچاق از کشور خارج شده است؛ لذا در صورتی که دام هزار رأس نیز به 077

های مورد نیاز مرغداری در اختیار دامداران قرار گیرد،  ای اندیشیده شود و نهاده مدیریت شده و برای خارج کردن قاچاق آن چاره

 .ندارد راه زیادی تا خودکفایی گوشت وجود

هزار رأس گوساله به کشور ترکیه ارسال شده است، در حالی که تنها با افزایش  17سال گذشته حدود : کند وی خاطرنشان می

 .توان خودکفایی گوشت در کشور را محقق و سالمت کشور را تضمین کرد ها می وری و اضافه کردن وزن الشه بهره

 راه زیادی تا خودکفایی گوشت نیست

کنند و حجم گوشت مورد نیاز کشور  کیلوگرم برآورد می 40تا  44فعاالن حوزه دام، سرانه مصرف گوشت کشور را بین در حالی 

با این حال، ساالنه شاهد واردات حجم . شود که راه زیادی تا تولید و خودکفایی گوشت وجود ندارد هزار تن ارزیابی می 009حدود 

 .یل، تاجیکستان و بسیاری از کشورهای تولیدکننده گوشت هستیمقابل توجهی گوشت از کشورهایی نظیر برز

درصد است، چرا که  477درصد نیست، بلکه  66امکان خودکفایی گوشت در ایران : رئیس اتحادیه دامداران ایران معتقد است نایب

ع و سود خود و تنها جهت کاهش در زمان حاضر حجم باالی دام در کشور به قدری باال است که دامداران بدون در نظر گرفتن مناف

 .کنند ها می ساله خود به کشتارگاه های یک های جاری دامداری اقدام به ارسال دام هزینه

موقع در اختیار آنان قرار گیرد و قیمت مناسبی  های مورد نیاز دامداران به در صورتی که نهاده: دهد سیدمحمود موسوی ادامه می

 .نیازی مطلق از واردات این کاال وجود ندارد د داشته باشد، هیچ مشکلی برای خودکفایی گوشت و بیهای دامی وجو برای بازار نهاده

 های منجمد به قیمت گوشت گرم توزیع گوشت

علت رها بودن بازار محصوالت  ها به ها و واسطه از آنجا که مردم ایران تمایل چندانی به مصرف گوشت منجمد ندارند، برخی دالل

 .دهند های وارداتی منجمد آن را به نام گوشت گرم و به قیمت روز در اختیار مردم قرار می زدایی گوشت یخپروتئینی با 
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دهد که برخی بنکداران قصاب  اسناد و مدارکی که امکان ارسال آن برای صدا و سیما نیز وجود دارد، نشان می: کند وی تصریح می

 .کنند های وارداتی به قیمت گوشت گرم می دام به فروش گوشتبندی آن اق های منجمد و بسته با چرخ کردن گوشت

هایی است که برای کنترل  اخالقی رها بودن و عدم نظارت بر توزیع محصوالت پروتئینی باعث چنین بی: شود موسوی یادآور می

 .گیرد اندیشی صورت نمی توزیع معیوب آن نیز هیچ چاره

 واگذار شودها  عاملیت تنظیم بازار ماه رمضان به تشکل

ای سودجو  رود، اما عده شمار می در آستانه ماه مبارک رمضان، تأمین مواد غذایی مورد نیاز مردم جزو وظایف حاکمیتی دولت به

های عرضه و افزایش قیمت، دولت را برای واردات گوشت مجاب کنند، این در حالی است که  کنند با تنگ کردن گلوگاه تالش می

 .کان تأمین گوشت مورد نیاز داخلی وجود دارددامداران معتقدند ام

در : گوید های تعاونی کشاورزی و دامداری ایران نیز در بخش دیگری از گفتگوی گزارش ایانا می مدیرعامل اتحادیه مرکزی شرکت

واگذار کند، هیچ  ها ها اعتماد کند و تنظیم بازار ماه مبارک رمضان را به تشکل صورتی که دولت و وزارت جهاد کشاورزی به تشکل

 .کمبودی برای تأمین گوشت مورد نیاز وجود ندارد

با توجه به کسر یک وعده غذایی از سبد غذایی مردم، افزایش مصرفی متوجه نیاز داخلی کشور : کند سلطانی سروستانی تأکید می

های سبک  ر فصل کنونی که دامها است، در حالی که د شود، تالش سودجویان و دالل نیست، اما آنچه باعث افزایش قیمت می

ها به قدری باال است که هیچ کمبودی در تولید گوشت قرمز وجود  آیند، میزان عرضه دام به کشتارگاه ها می عشایر نیز به چراگاه

 .ندارد

درات و بازار در مصاحبه تلویزیونی از وزیر جهاد کشاورزی خواستم تا واردات، صا: رئیس اتحادیه دامداران ایران معتقد است نایب

های فعال  بار به تشکل اگر چنین اعتمادی از سوی دولت یازدهم برای نخستین. ها واگذار کند محصوالت پروتئینی را به تشکل

 .صورت گیرد، وضعیت گوشت برای همیشه ساماندهی خواهد شد

های کشور خالی است  ظرفیت پرواربندیدرصد  01در زمان حاضر : افزاید موسوی با اشاره به ظرفیت خالی پرواربندی در کشور می

 .نیاز خواهد شد موقع نقدینگی، امکان خودکفایی گوشت وجود داشته و کشور از واردات گوشت بی که با اعطای تسهیالت و تزریق به

مند  علت ضابطه به: شود کند و یادآور می هزار تومان عنوان می 14وی قیمت منطقی گوشت گوسفند و گوساله را در حال حاضر 

هزار تومان  14صورت دام زنده خریداری و درب کشتارگاه  هزار تومان به 47نبودن نظام توزیع، گوشتی که از دامدار به قیمت 

ها برای  دهنده جیب گشاد دالل رسد که نشان کننده می هزار تومان به دست مصرف 17تا  01شود، با قیمتی بیشتر از  عرضه می

 ./سودجویی است

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11040-4.html 
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 گوشت قرمز  
 آیانا 1060خرداد  42, شنبه

 شود  های عشایری صادر می درصد گوشت دام 43
عشایری برای صادرات در نظر گرفته شود که در این  درصد از تولیدات گوشت 43شده، قرار است  های گرفته با تصمیم

 .راستا اقدامات الزم در حال انجام است

جامعه عشایری در : ، با اعالم این خبر گفت(ایانا)مقام سازمان امور عشایر امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  قائم

هزار تن به  6شود که حدود  بینی می اندازی زنجیره تولید، پیش امسال نیز با راههزار تن گوشت قرمز تولید کرد و  401سال گذشته 

 .تولیدات افزوده شود

درصد صادرات گوشت قرمز از تولیدات عشایر انجام شود  17شده، قرار است  های انجام ریزی بر اساس برنامه: میرولی صفرزاده افزود

 .کش باقی نماند دی روی دست این قشر زحمتکنیم تا تولی ریزی می که در این راستا برنامه

در سال گذشته بخشی از گوشت تولیدشده عشایر صادر شد و : های صادراتی بخش عشایری خاطرنشان کرد وی درباره ظرفیت

 .امسال نیز در برنامه داریم که میزان آن را افزایش دهیم

هایی که با کمبود  وضعیت مناسبی از لحاظ علوفه داریم و در استانعشایر در حال حاضر در ییالق قرار دارند و : صفرزاده ادامه داد

 .شود رو هستیم، آبرسانی سیار انجام می آب روبه

های الزم به این قشر شده است تا مشکلی برای آنها  توصیه: شود، تصریح کرد هایی که به عشایر در ییالق وارد می وی درباره خسارت

 .کنند ای که دارند، نسبت به رفع آنها اقدام می ایر بر اساس تجربهوجود نیاید و عالوه بر آن، عش به

بند  شوند و در حال حاضر در مناطق میان روز آینده به ییالق وارد می 41عشایر تهرانی تا : مقام سازمان امور عشایر یادآور شد قائم

 .قرار دارند

یر تهران از بین رفته که اقدامات الزم برای مرمت آنها به انجام های عشایری در سیل و طوفان اخ بخشی از راه: صفرزاده تأکید کرد

 .رسیده است

برابری در بودجه عشایر در سال  1.0رشد : میلیارد تومانی عشایر در سال جاری خبر داد و اظهار داشت 91وی از اختصاص بودجه 

 .جاری را شاهد هستیم، اما هنوز تخصیصی صورت نگرفته است

ها  جامعه عشایری نیازمند اعتبار است تا بتواند مشکالت بخش را برطرف کند، اما متأسفانه تخصیص بودجه: گفتصفرزاده در پایان 

 ./شود کندی انجام می به

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11964-4.html 
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 گوشت قرمز  

 آیانا 1060خرداد  45, سه شنبه

 بازار آرام گوشت قرمز و سفید در رمضان امسال 
شود که بازار آرامی پیش رو  بینی می در ماه رمضان امسال با وجود تولید مناسب در بخش گوشت قرمز و سفید پیش

 .داشته باشیم

، درباره تنظیم بازار ماه رمضان (ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با 

گیرد نیز  تولید گوشت گرم سفید و قرمز برای ایام رمضان به اندازه کافی وجود دارد و در زمانی که تقاضا بر عرضه پیشی می: گفت

 .ذخایر قابل توجهی از مرغ منجمد داریم

های گذشته در بخش تنظیم بازار وجود داشت، دیگر نیست، زیرا نیازی به واردات گوشت مرغ  ای که سال دغدغه: حسن رکنی افزود

 .وجود ندارد

سازی مازاد مرغ اقدام کرده است و در این راستا  شرکت پشتیبانی امور دام بعد از ایام عید برای ذخیره: وی خاطرنشان کرد

 .شیمشود که هیچ کمبودی در این ایام نداشته با بینی می پیش

بینی کرد که در سال جاری بیش از دو میلیون تن مرغ در کشور تولید شود؛ بنابراین در  معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی پیش

 .ایام رمضان بازار آرامی پیش رو خواهد بود

هزار تن واردات  97تنها  هزار تن تولید گوشت قرمز در کشور در سال گذشته 007از حدود : رکنی درباره گوشت قرمز نیز ادامه داد

 .درصدی بودیم 17هزار تن واردات داشتیم، شاهد کاهش  64که حدود  4061داشتیم که در مقایسه با سال 

شود میزان واردات گوشت قرمز در مقایسه با سال گذشته باز هم کاهش پیدا کند؛ زیرا تولید  بینی می امسال پیش: وی تصریح کرد

 .توان گفت که نباید وارداتی صورت گیرد اما نمی به اندازه کافی وجود دارد،

شود و کشورهای  های بسیار مناسب در این بخش محسوب می در حال حاضر صادرات گوسفند زنده یکی از مزیت: رکنی یادآور شد

ای وارد  ی نیز لطمهحوزه خلیج فارس خواهان گوسفند ایرانی هستند؛ بنابراین مازاد تولید داخل صادر خواهد شد، اما به بازار داخل

 .شود نمی

هزار رأس از کشور  407هزار رأس دام سبک صادر شد و در سال جاری نیز تاکنون  977در سال گذشته : وی در پایان تأکید کرد

 ./خارج شده است

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11010-4.html 
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 گوشت قرمز   
 خبرنگاران جوان – 106۱خرداد  47: تاریخ

 هزار تومان 33هر کیلو گوشت گوساله / یابد قیمت گوشت کاهش می

شود قیمت گوشت  بینی می پیش: رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گاو با اشاره به ثبات قیمت گوشت گوساله در بازار گفت

 .رمضان کاهش بیابدگوسفند تا ماه 

، با اشاره به ثبات خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران علی خندان روی جوان رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گاو در گفتگو با

کیلو گوشت گوساله مخلوط به قیمت گوشت نسبت به هفته گذشته تغییری نداشته و هر : قیمت گوشت گوساله در بازار گفت

 .رسد هزار تومان در بازار به فروش می 07قیمت 

بینی ما این است که قیمت گوشت در آستانه ماه رمضان افزایش  خوشبختانه در بازار هیچ کمبودی نیست و پیش: وی افزود

 .یابد نمی

ها در حال رایزنی است تا در ماه رمضان  با اتحادیهمعدن و تجارت در جلساتی   وزارت صنعت،: رئیس اتحادیه گوشت گاو ادامه داد

 .هیچ کمبودی در بازار موجود نباشد

 .شود قیمت گوشت گوسفند نیز تا ماه رمضان کاهش بیابد بینی می پیش: وی ادامه داد

http://www.yjc.ir/fa/news/1141106 
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 گوشت قرمز
 فودپرس 1060خرداد ماه  9چهار شنبه 

گوشت گاومیش در دو سال اخیر وارد کشور نشده / یورو گران کرد 133حمله بوفالویی گوشت برزیلی را 
 است

پس از حمله به گوشت گاومیش هندی در ایران از سوی برخی افراد و رسانه ها قیمت گوشت برزیلی  -اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

 .یورو افزایش یافت 977 تنی

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا، رمضان فالحتی رییس هیات مدیره انجمن صنفی صنایع فرآورده های گوشتی صبح امروز در 

کشور جهان از جمله  11گوشت گاومیش هندی به حدود : نشستی خبری در نمایشگاه اگروفود ضمن اعالم مطلب فوق افزود

یه ، ژاپن و کشورهای آسیایی و بویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می شوند و از لحاظ کیفی مورد کشورهای اروپایی، روس

 .تایید اغلب کشورهاست

بسیاری از بیماری ها به دلیل اهمیت این محصول در گوشت های هندی وجود ندارد بطوریکه جنون گاوی در هند هیچ :وی گفت

 .ی وارداتی به کشور با تایید سازمان دامپزشکی استوقت مشاهده نشده است و تمامی گوشت ها

استفاده از گوشت گاومیش در ایران سابقه طوالنی : رییس هیات مدیره انجمن صنفی صنایع فرآورده های گوشتی خاطر نشان کرد

رمشهر و اهواز دارد بطوریکه در بسیاری از استان ها و شهر های بزرگ از جمله خوزستان، اردبیل، همدان، دزفول، شوشتر، خ

 .پرورش گاومیش و استفاده از گوشت و شیر آن بسیار رایج است

درصد گوشت مورد نیاز صنعت فرآورده های گوشتی از داخل تامین می شود و مابقی آن از کشورهای  07تا  07: فالحتی افزود

 .نظیر برزیل و هند وارد کشور می شود

گوشت گاومیش هندی در دو سال اخیر وارد کشور : به کشور تصریح کرد وی همچنین در خصوص وضعیت واردات گوشت گاومیش

 .نشده است

 کنیم از اظهارات غیرمستند علیه صنایع فرآورده های گوشتی شکایت می

ما به دنبال شکایت از این و آن نیستیم و : های گوشتی نیز طی سخنانی اظهار داشت مجید افالکی، دبیر انجمن صنایع فرآورده

ها از طریق تعامل و مصالحه کارشناسی با مستندات علمی است، اما این امر به  های صنفی، رفع سوءتفاهم دف ارجح تشکلاصوالً ه

عنوان راهکار آخر مد نظر  معنای ضعف انجمن در پیگیری حقوقی یا اثبات کردن موضوع شکایت نیست؛ بلکه این مساله همواره به

 .خواهد بود

برد و گاهی اوقات مدعیان نیز با  حاظ اداری نیز پیگیری یک شکایت در دادگاه دو تا سه سال زمان میبه گفته وی، کمااینکه به ل

های حقوقی برای خود  ، راه فرار و توجیه را در مواقع شکایت"در صورتی که"یا  "اگر"ای مانند  های اضافه شرط کار بردن پیش به

 .ها را ندارند در رسانه گذارند و دغدغه تأثیر منفی نوع اظهارات خود بازمی

کننده  کنیم، آن را به برداشت خبرنگار مصاحبه جالب اینکه وقتی از برخی اظهارات غیر مستند انتقاد می: افالکی خاطرنشان کرد

 .روند شده خود نمی های عنوان دهند و بعضاً زیر بار تمام نقل قول ارتباط می

 رسانی جانبدارانه صدا و سیما گالیه از اطالع

ای که با  عنوان رسانه رسانی جانبدارانه صدا و سیما که باید به های گوشتی در عین حال از نوع اطالع بیر انجمن صنایع فرآوردهد

وقتی در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیما که سه هفته : شود، گالیه کرد و افزود مالیات همین تولیدکنندگان نیز اداره می

صورت تلفنی دعوت نشد و از صبح روز قبل برنامه که ما مطلع شدیم، درخواست  ای از این انجمن حتی به پیش برگزار شد، نماینده

های دفاعی طرف متهم ماجرا حتی  انجمن به اطالع مدیران برنامه یادشده رسانده شد، اما متأسفانه هیچ همکاری برای شنیدن ادله
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 .صورت تلفنی نشد به

رخی افراد مانند رئیس کمیسیون بهداشت مجلس که چندی پیش نیز با حضور در مؤسسه رازی، وی درباره اظهارات غیرمستند ب

این انجمن بارها از دکتر شهریاری دعوت کرده تا ": ای سنگین را دوباره روانه صنایع سوسیس و کالباس کرد، ادامه داد هجمه

های انجمن نیز فقط به گفتن این  ی نپذیرفته و در جواب گالیهصورت سرزده از صنایع تحت نظر انجمن بازدید کند، اما تا امروز و به

 ".کند که مستندات زیادی دارد، بسنده می

گیرد که بدیهی است واحدهای  ادعای وجود مستندات در حالی صورت می": گونه ادعاهای کلی پاسخ داد افالکی در واکنش به این

کنند، کمااینکه اگر رئیس کمیسیون بهداشت مجلس یا  مبادرت به تخلف میکاری  دهند و با پنهان متخلف مستندات ارائه نمی

دهند تا  اند، چرا ترتیب رسیدگی و مجازات و محکومیت آنها را به اشد مجازات را نمی وزارت بهداشت مستنداتی از خاطیان یافته

 "؟!د واحد معدود متخلف شودکاری احتمالی چن های پروتئینی جامعه قربانی ندانم کننده فرآورده کل صنعت تأمین

گونه  زودی تشکیل خواهد شد، از امسال هیچ با ایجاد شورای حقوقی انجمن که به: وی در بخش دیگری از این نشست تأکید کرد

  .خواهد باشد منطق یا ادعاهایی غیرمنطقی نخواهد شد، حال این فرد در هر موقعیت و مقامی که می مماشاتی با اظهار نظرهای بی

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 گوشت قرمز
 ایسنا - 106۱خرداد  1جمعه 

  کاهش قیمت گوشت منوط به تصمیم ستاد تنظیم بازار

قرار دادن  "اجرایی نشدن طرح دامپزشکی مبنی بر در صورت موافقت ستاد تنظیم بازار با : رییس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی گفت

دهد و برای ماه رمضان مشکلی  ، قیمت گوشت روند کاهشی خود را ادامه می"گوشت گوسفندی در پیش سردکن قبل از عرضه به مشتری

 .نداریم

تومان کاهش یافت که  1777حدود در دو هفته اخیر قیمت گوشت گوسفندی : وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد علی اصغر ملکی در گفت

 .بینی می کنیم این روند ادامه یابد پیش

با توجه به اینکه در حال حاضر دام فراوان و عرضه زیاد   :وی با بیان اینکه در حال حاضر کمبودی در زمینه گوشت گوسفندی نداریم، گفت

 .با ادامه روند فعلی قیمت ها دوباره کاهش خواهد یافتاست کمبودی در زمینه تامین گوشت در ماه مبارک رمضان نخواهیم داشت و 

سردکن قرار گیرد که در  ساعت در پیش 11بر اساس طرح سازمان دامپزشکی گوشت قرمز باید به منظور کاهش بار میکروبی : ملکی اظهار کرد

یر ستاد تنظیم بازار درخواست کردیم با توجه به لذا باید قیمت گوشت افزایش یابد که ما در جلسه اخ. یابد این شرایط وزن هر الشه کاهش می

شود در اجرای آن بررسی بیشتری صورت  اینکه اجرایی شدن این طرح مصادف با آغاز ماه مبارک رمضان است و منجر به افزایش قیمت می

 .گیرد

شد ستاد تنظیم بازار با استانداری در این منتظر نتیجه نهایی این موضوع هستیم و قرار : رییس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی بیان کرد

 .زمینه جلسه ای داشته باشد و تصمیم گیری کند

قیمت گوشت شقه بدون دنبه : واحد مجوزدار و تعدادی نیز در شرف دریافت پروانه داریم، گفت 677وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 

 .هزار تومان است 16و برای خریدار نهایی نیز کیلویی  هزار تومان 19تا  177هزار و  11برای مغازه دار کیلویی 

http://www.isna.ir/fa/news/61707477711 
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 گوشت مرغ

 - 60/40/42فارس

 شود ماه رمضان قیمت مرغ منطقی می/ تومان 1033مرغ کیلویی 
ها حدود  فروشی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران با بیان اینکه قیمت امروز مرغ در خرده

شود  بینی می هزار تومان اعالم شده پیش 0از آنجا که قیمت منطقی مرغ حدود : تومان است، گفت 1033

 .در ماه مبارک رمضان قیمت به رقم مذکور برسد
هر : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  روشندگان پرنده و ماهی تهران در گفتخانی رئیس اتحادیه ف مهدی یوسف

 .شود تومان عرضه می 9077های تهران با قیمتی حدود  فروشی کیلوگرم مرغ امروز در خرده

 .تومان است 9177تومان و عرضه درب مغازه  9477ها  فروشی قیمت هر کیلوگرم مرغ امروز در عمده: وی افزود

با توجه به اینکه قیمت منطقی مرغ در راستای جلوگیری از ضرر : رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تصریح کرد

 0شود با نزدیک شدن به ماه رمضان قیمت این محصول به حدود  بینی می هزار تومان اعالم شده است پیش 0کنندگان حدود  تولید

 .هزار تومان در هر کیلوگرم برسد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40617071777041 
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 گوشت مرغ
 آیانا 1060خرداد  40, دوشنبه

 کنند  درنای گلپایگان و تهران ماکیان به روسیه مرغ صادر می
های واحدهای درنای گلپایگان و تهران ماکیان مرغ الوان که دارای مجهزترین تجهیزات روز دنیا هستند،  کشتارگاه

مجوز صادرات گوشت مرغ به روسیه گرفتند که در صورت حمایت دولت و اختصاص یارانه حمل و نقل به پایداری 

 .صادرات خواهند رسید

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)دهندگان مرغ گوشتی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل اتحادیه پرورش

توان از این فرصت ایجادشده برای  شود، اما زمانی می عنوان یک فرصت اقتصادی مطرح می هرچند صادرات مرغ به کشور روسیه به

 .اندیشی کرد رات پایدار استفاده کرد که برای تأمین هزینه باالی حمل و نقل، چارهصاد

 177هزار و  تا یک 177هزار و  برای صادرات هر کیلوگرم گوشت مرغ به کشور روسیه، هزینه حمل حدود یک: محمد یوسفی افزود

و نقل، عمالً صرفه اقتصادی برای صادرات گوشت مرغ  تومان متوجه صادرکنندگان ایرانی است؛ لذا بدون در نظر گرفتن یارانه حمل

 .وجود ندارد

برای صادرات مرغ به کشور روسیه هم از طریق دریای شمال و هم خلیج : وی با اشاره به تجهیز ناوگان حمل و نقل خاطرنشان کرد

 .باال است توان اقدام کرد، اما هزینه انتقال آن بسیار های دارای سردخانه می فارس و از طریق کشتی

 صادرکنندگان مرغ به روسیه "تهران ماکیان"و  "درنای گلپایگان"

ها،  برای صادرات مرغ به روسیه پس از اعزام گروه بازرسی از سوی روس: دهندگان مرغ گوشتی ادامه داد مدیرعامل اتحادیه پرورش

 .درن و استانداردهای روز بودند، انتخاب شدندکه دارای تجهیزات م "تهران ماکیان مرغ الوان"و  "درنای گلپایگان"دو واحد 

های بسیار پیشرفته هستند، از برخی استانداردهای  استانداردهای این دو واحد مرغداری که دارای کشتارگاه: یوسفی تصریح کرد

ه استانداردهای اند از عهد بندی و تولید هستند که توانسته کشورهای اروپایی نیز باالتر است و دارای بهترین امکانات بسته

 .ها برآیند سختگیرانه روسی

گرم و همچنین  177هزار و  تا یک 477هزار و  بیوتیک در گوشت مرغ و وزن الشه به میزان یک باقیمانده آنتی: وی یادآور شد

 .شود بندی متناسب با بازار روس، ازجمله استانداردهایی بود که در این دو واحد مرغداری اعمال می بسته

 مرغ به عراق و افغانستان صرفه بیشتری داردصادرات 

علت مسافت باالی کشور روسیه، هزینه حمل و نقل و صادرات به این  به: دهندگان مرغ گوشتی تأکید کرد مدیرعامل اتحادیه پرورش

 .بیشتری داردتومان صرفه اقتصادی  417کشور بسیار باال است، در حالی که صادرات به کشور عراق و افغانستان با کمتر از 

کنند، لذا انتظار  صادرکنندگان برزیلی برای هر کیلوگرم مرغ صادراتی بین دو تا سه دالر یارانه دریافت می: یوسفی اظهار داشت

 ./رود برای تسهیل صادرات، یارانه حمل و نقل و حمایت از صادرکنندگان در دستور کار قرار گیرد می

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11004-4.html 
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 گوشت مرغ
 فودپرس 1060خرداد ماه  2شنبه 

 تومان اعالم شد 1133نرخ مصوب مرغ 

تومان سود برای  177نرخ مصوب مرغ با در نظر گرفتن : رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران گفت <مواد غذایی

 .تومان اعالم شد 9977ها  فروشی خرده

با وجود افزایش چند صد تومانی قیمت مرغ دربازار مصرف، : خانی با اشاره به دالیل افزایش قیمت اخیر مرغ، افزود مهدی یوسف

 .ی برسدهزار تومان0قیمت این محصول هنوز ارزان است و باید نرخ هر کیلوگرم از این محصول به قیمت تعادلی 

ستاد تنظیم بازار برای جلوگیری از ضرر و زیان مرغداران و حمایت از : رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران ادامه داد

تومان اعالم کرده است اما نرخ این محصول در بازار مصرف کمتر از قیمت در  177هزار و 0تا  0تولید پایدار قیمت این محصول را 

 .استنظر گرفته شده 

با افزایش تقاضا در : دلیل باال رفتن تقاضا اظهار داشت بینی افزایش دوباره قیمت مرغ در ماه مبارک رمضان به خانی با پیش یوسف

خالف شب عید بحث  دلیل تولید مناسب در ماه رمضان امسال، به یابد اما به ماه رمضان قیمت مرغ در بازار مصرف کمی افزایش می

 .کند تومان عبور نمی 177هزار و 0تا  477هزار و 0ارد و قیمت این محصول از گرانی مرغ وجود ند

تومان سود در هر کیلوگرم به خرده  177تومانی مرغ را با در نظر گرفتن  9977اتحادیه روز گذشته قیمت مصوب : وی تصریح کرد

 .ها کمتر است رخی خرده فروشیدلیل رقابتی که در بازار وجود دارد این نرخ در ب ها اعالم کرد اما به فروشی

 فروشی مرغ در واحدهای بدون مجوز ارزان

در حال حاضر موضوع گران فروشی حتی در : ها گفت رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران در باره تخلفات مرغ فروشی

مجوز اتحادیه است که برای جذب مناطق باالیی شهر نیز مطرح نیست اما ارزان فروشی یکی از موارد رایج فروشندگان بدون 

 .کنند مشتری اقدام به فروش مرغ به کمتر از نرخ مصوب می

شود که از واحد صنفی شکایت شده باشد، اما  فروشی می طور معمول درمواردی اقدام به برخورد با کم به: خانی اظهار داشت یوسف

 .هداشتی دامپزشکی استهای پروتئینی ناشی ازبرخوردهای ب های معمول واحد یکی از جریمه

رو  های سنگین دامپزشکی و معدوم سازی محصوالت خود روبه در حالی واحدهای صنفی ما با جریمه: وی در پایان مدعی شد

 .شوند که دامپزشکی دستور العملی به اتحادیه برای اعالم به واحدهای صنفی نداده است می

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 گوشت مرغ

  فودپرس 4061خرداد ماه  0یک شنبه 

 <درصد گران شدمواد غذایی 34.0مرغ :مرکز آمار اعالم کرد
های صنعتی کشور را اعالم کرد که طی آن،  مرکز آمار ایران، تغییرات قیمت مرغ، تخم مرغ و همچنین کود از محصوالت مرغداری 

مرکز آمار ایران نتایج تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده .، در مابقی فصول افزایشی بوده است60قیمت مرغ به جز پاییز سال 

شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت .را اعالم کرد( 4067= 477)با سال پایه  4060سال های صنعتی کشور  ی محصوالت مرغدار

افزایش .درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت 6.40رسید که  110.11به عدد  4060های صنعتی کشور در سال  مرغداری

همچنین شاخص در . ه استشاخص مرغداری های صنعتی در فصول مختلف نسبت به فصول مشابه سال قبل روند نزولی داشت

در میان استان های مختلف  4060در سال .درصدی روبرو شده است 0.99فصل پاییز نسبت به فصل مشابه سال قبل با کاهش 

و پایین ترین عدد شاخص مربوط به استان ایالم و برابر  171.10کشور باالترین عدد شاخص کل متعلق به استان سمنان و برابر 

درصد و کمترین میزان تورم  17.10در سال مورد گزارش بیشترین نرخ تورم را استان چهارمحال و بختیاری با  .بوده است 406.01

واحد رسیده  117.11شاخص گروه مرغ به  4060های اصلیمرغدر سال  گروه.درصد داشته است -0.11مربوط به استان کرمانشاه با 

این در حالی است که شاخص مذکور در سال قبل با رشدی معادل . استدرصد افزایش یافته  9.10که در مقایسه با سال قبل 

فصل . )به جز فصل پایین با افزایش روبرو بوده است 4060شاخص گروه مرغ در تمام فصول سال . درصد همراه بوده است 01.0

تخم مرغشاخص بهای .استدرصد بیش از سایر فصول بوده  19.00این افزایش در فصل بهار با (. درصدی 40.60پاییز با کاهش 

 44.91از افزایش کمتری برخوردار گردید و به  4060درصد افزایش یافته بود، در سال  00.01، 4061گروه تخم مرغ که در سال 

این افزایش در فصل بهار . نسبت به سال قبل با افزایش روبرو بوده است 4060شاخص گروه مرغ در تمام فصول سال . درصد رسید

شاخص  4060کوددر سال .درصد کمترین افزایش را در بین فصول داشته اند 1.61صد بیشترین و در فصل پاییز با در 11.70با 

درصد افزایش یافته، این در حالی است که شاخص مذکور در  471.11واحد رسیده که در مقایسه با سال قبل  906.44کود به 

این . با افزایش روبرو بوده است 4060شاخص کود در تمام فصول سال . درصد همراه بوده است 440.10سال قبل با رشدی معادل 

  – .درصد کمترین افزایش را در بین فصول داشته اند 61.11درصد بیشترین و در فصل بهار با  411.14افزایش در فصل زمستان با 

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 گوشت مرغ
 ایسنا - 106۱خرداد  2شنبه 

 آال و فلزات سنگین در مرغ ردپای سرطان در قزل

ها دیده نشده و تنها  آالینده، مشکل خاصی در آن 06از مجموع پایش هفت فرآورده خام دامی از منظر : رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت

در شیر و فلزات سنگین در مرغ دیده شده  "مایکوتوکسین"آال،  زا در ماهی قزل انجام شده رد پای ماده رنگی سرطانهای  برداری در برخی نمونه

 .کننده نیست و هشدارهای الزم برای کاهش این مخاطرات به تولیدکنندگان داده شده است ها نگران که میزان آن

های خام دامی اظهار  ضرورت حفظ و ارتقای سالمت و بهداشت محصوالت و فرآوردهوگو با خبرنگار ایسنا، ضمن تاکید بر  مهدی خلج در گفت

اگر می خواهیم به غذای سالم دسترسی پیدا کنیم راهی جز این نداریم که از مزرعه تا سفره مردم را نظارت بهداشتی کنیم که شاید : کرد

 .اشته باشدسازمان دامپزشکی تنهاترین دستگاهی باشد که این وظیفه را برعهده د

در : های خام دامی را انجام داده است، افزود های اخیر طرح پایش سالمت محصوالت و فرآورده وی با بیان اینکه سازمان دامپزشکی طی سال

های دامی از جمله گوشت مرغ،  های بسیاری از هفت محصول و فرآورده برداری طرح پایش سالمت محصوالت دامی طی چند سال اخیر نمونه

آالینده گوناگون مورد آنالیز و ارزیابی قرار  06مرغ، گوشت قرمز، شیر، عسل، خوراک دام وغیره انجام شده که این محصوالت از نظر  تخم

  .اند گرفته

 .اند براساس نتایج به دست آمده از آزمایشات انجام شده، این محصوالت تقریبا بدون مشکل بوده: رییس سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد

  .بندی کامل نرسیدیم البته در مورد مرغ و شیرخام هنوز به جمع

 اخطار به مزارع پرورش ماهی و رصد محصوالت قبل از خروج از مزرعه

 رییس سازمان دامپزشکی
. شده است در برخی موارد دیده "کلین  ماالشیت"آال رد پای  های انجام شده از مزارع پرورش ماهی قزل برداری در نمونه: خلج تصریح کرد

های دامی دیده  زاست و به این دلیل نباید در فرآورده ریزی به کار برود که سرطان یک ماده رنگی است و باید در صنایع رنگ "ماالشیت کلین"

  .کردند های سطحی از آن استفاده می های خارجی یا قارچ دهندگان به صورت غیرمجاز برای مبارزه با انگل شود اما برخی پرورش

سازمان دامپزشکی : زا استفاده کرده بودند، گفت سازی چند مورد گزارش شده که به صورت غیر قانونی از این ماده سرطان با اشاره به معدوموی 

پروران معرفی کرد و بر همین اساس از سال گذشته اعالم شد که هیچ ماهی  برداری و آزمایشات خود، ماده جایگزین را به آبزی پس از نمونه

 .گیری از آن مزرعه، عرضه این محصول را مجاز اعالم کند الیی اجازه عرضه به بازار را ندارد مگر آنکه سازمان دامپزشکی پس از نمونهآ قزل

 رد پای فلزات سنگین در گوشت مرغ
در گوشت مرغ بود، چراکه یکی دیگر از کارهایی که انجام شد در زمینه پایش میزان فلزات سنگین : رییس سازمان دامپزشکی کشور اظهار کرد

بعضا تشویشی در اذهان عمومی ایجاد شده بود که در مرغ تولید شده داخلی فلزات سنگین وجود دارد، البته سازمان دامپزشکی آن را تایید 

گیرد  قرار میدی کلسیم فسفات مورد استفاده  کرد اما میزان آن از حداکثر مجاز بیشتر نیست و تنها اسید فسفوریکی که برای استخراج 

که اسید فسفوریک فود گرید باید به  ناخالصی داشت و فلزات سنگینش از حداکثر مجاز باالتر بود که هشدار دادیم مشکل باید حل شود یا این

  .جای آن در بازار عرضه شود

های  تر نسبت به سال تر و مجهز یقکننده طرح پایش سالمت محصوالت دامی در سال جاری دق های مرجع اجرا خلج با بیان اینکه آزمایشگاه

جواب آزمایش های انجام شده روی شیر : شوند، عنوان کرد های گذشته نیز برطرف می گذشته هستند و بر اساس تجربیات گذشته نقایص سال

در شیر وجود  "مایکوتوکسین"شد که  های دامی هنوز تجمیع نشده است اما در گذشته مطرح می در قالب طرح پایش محصوالت و فرآورده

 .دارد و میزان آن باالست

 المللی و مردود در استانداردهای اتحادیه اروپا شیر مورد تایید در کدکس غذایی بین
نانوگرم در لیتر است که البته برخی  177مشخص شده  "مایکوتوکسین"المللی برای  میزان مجازی که در کدکس غذایی بین: وی اعالم کرد

. در شیر قرار داد "مایکوتوکسین"نانوگرم در لیتر تعیین شده، مالک سنجش و ارزیابی  17های اتحادیه اروپا را که  اندارددیگر معتقدند باید است
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البته . المللی را معیار قرار دهیم هیچ مشکلی در شیر از این نظر وجود ندارد و کمتر از حداکثر مجاز تعیین شده است اما اگر کدکس غذایی بین

 .تر هستیم اتحادیه اروپا کمی پاییناز استاندارد 

در این راستا از همه استانداران تقاضا شده تا کمیته ارتقای کیفیت بهداشتی شیرخام را با ریاست : رییس سازمان دامپزشکی کشور اظهارکرد

انشکده علوم پزشکی و غیره در این معاونان استاندار و دبیرکلی سازمان دامپزشکی تشکیل دهند و سازمان جهاد کشاورزی، اتحادیه دامداران، د

 .آوری شیر و قبل از فرآوری شدن، این محصول را پایش و نظارت کنیم کمیته عضویت پیدا کنند که از مبدأ تولید تا مراکز جمع 

 ها میگوی ایرانی مورد تایید اوپایی

 رییس سازمان دامپزشکی
که اتحادیه اروپا  در زمینه میگو نیز با توجه به این: ایجی استخراج نشده است، گفتخلج با بیان اینکه در زمینه گوشت قرمز و تخم مرغ هنوز نت

های انجام شده  کننده ایرانی تایید کند و براساس نتایج آزمایش های صادر صادر شده از سوی سازمان دامپزشکی را برای شرکت EC باید کد

ها و فلزات سنگین  مانده های اتحادیه اروپا، هیچ مشکلی از نظر باقی تایج آزمایشتک مراحل تولید و صادرات میگو و ن سازمان دامپزشکی در تک

 .وجود ندارد

نوع کاالی مربوط به دام، فرآورده خام دامی، آالیش دامی، دارو و غیره صادر شده است که  96مجوز بهداشتی برای صادرات  0414: وی افزود

اما . شود های دامی محسوب می و این رکورد جدیدی در صادرات محصوالت فرآوردههزار رأس دام سبک نیز صادر شده است  016حدود 

های خام دامی همواره در صادرات و واردات شرط  کننده سالمت و بهداشت، محصوالت و فرآورده سازمان دامپزشکی به عنوان متولی تضمین

  .آور بهداشتی را رعایت کرده است الزام

در زمینه سالمت و بهداشت مواد غذایی باید به مساله امنیت غذایی توجه کرد؛ بنابراین سازمان : دامه دادرییس سازمان دامپزشکی کشور ا

  .های بعدی تولید را از این نظر تضمین کنیم توانیم زنجیره دامپزشکی معتقد است اگر خوراک بهداشتی دام را ارتقاء ندهیم نمی

 ایجاد اسکله اختصاصی برای تخلیه خوراک دام

لج اظهار امیدواری کرد امسال با حمایت وزیر جهاد کشاورزی و دولت اسکله اختصاصی برای تخلیه خوراک دام ایجاد شود؛ به خ

از سوی . شوند محصول دیگری به ویژه مواد شیمیایی نگهداری نشوند ای که این محصوالت اساسی تخلیه می ای که در اسکله گونه

  .ها و خوراک دام و طیور ایجاد شود نقل ویژه برای نهاده و دیگر انبار اختصاصی و ناوگان حمل

هزار واحد پرورش صنعتی  10واحد دامداری روستایی، صنعتی و عشایری،  هزار 61سازمان دامپزشکی در گستره : وی اعالم کرد

ه صنعتی دام و طیور، کشتار گا 077آوری شیر،  مرکز جمع 619کارخانه خوراک دام ،  4711واحد پرورش آبزیان،  6177طیور، 

های خام  هزار وسیله حمل و خودرو فرآورده 01شناور صیادی، بیش از  077هزار  47بندی،  ای و مرکز بسته مرکز سردخانه 4477

 .های خام دامی نیز در کشور موظف به انجام وظایف خود است مرکز عرضه فرآورده 001هزار و  414و 

http://www.isna.ir/fa/news/61707177169 
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 متفرقه

 - 60/40/41فارس

 خودکفایی در کشاورزی امری محال یا ممکن
برای استقالل خودکفایی در ای  خودکفایی در کشاورزی مقدمه( ره)که طبق فرمایشات امام  در حالی

ای بدون توجه به قانون اساسی کشور که بر افزایش تولیدات کشاورزی تأکید  های دیگر است عده زمینه

 .پندارند کشاورزی می دارد راه توسعه کشور را غیر
ریزی، اقتصادی کشاورزی و توسعه روستایی، کمبود آب  های برنامه به نقل از به نقل از مؤسسه پژوهش خبرگزاری فارسبه گزارش 

واقعیتی است که غفلت از این واقعیت منجر به مختل شدن حیات و زندگی از یک سو و ناپایداری منابع تولید غذا از سوی دیگر 

 .خواهد شد

در این ارتباط نشستی . ها دارای اهمیت است گیری ن ارتباط خارج از هیاهو و جهتبرخورد واقع بینانه و اقدامات شایسته در ای

شود برخی  برگزار شد که چنین استنباط می 4060.71.40در « اندیشی بحران آب و ارائه راهکار برون رفت از آن هم»تحت عنوان 

ع ملی نداشته و نگاهی متفاوت و تک بعدی و های محیطی و درک مناف در پی مقاصد دیگر بوده و آگاهی الزم را در پیچیدگی

 .تقلیل گرایانه و بعضا بدبینانه و غیرواقعی به موضوع دارند

با عنایت به اینکه احتماال این رویکرد در . ای از آن در گزارش آمده است اندیشی مسایل مختلفی مطرح شد که خالصه در این هم

گرفت برخی از مسایل به صورت تحلیل مختصر بدان اشاره شده تا نکاتی را  های برنامه ششم مورد توجه قرار خواهد گیری جهت

 .یادآور شود

اندیشی  ای از مذاکرات هم لذا ابتدا اسناد باالدستی و نیات راهبردی رهبران نظام و مقامات مسئول ذکر خواهد شد سپس خالصه

 .شود ارایه می 4060.71.40

 :گاه رهبران و مسئولین راهبردیاهمیت بخش کشاورزی در قوانین و در ن - 4

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  -

 اصل سوم؛ تامین خودکفایی در کشاورزی 40بند  -

 اصل چهل و سوم؛ تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی و رسیدن به مرحله خودکفایی و رهایی از وابستگی 6بند  -

 (:4171افق )انداز بیست ساله نظام  سند چشم -4-4

 .است« امنیت غذایی»انداز برخورداری از  از ویژگی جامعه ایرانی در افق چشم -

 :قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی -1-4

از جمله اهداف تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و افزایش کمی و کیفی محصول در  -

 جهت تأمین امنیت غذایی

 (:ابالغی مقام معظم رهبری)کلی کشاورزی  های سیاست -0-4

 تأمین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصوالت اساسی -

 تخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی در جهت تحقق خودکفایی -

 (:ابالغی مقام معظم رهبری)های کلی اقتصاد مقاومتی  سیاست -1-4

 ها و کاالهای اساسی ید داخلی نهادهافزایش تول -

 تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تاکید بر افزایش کمی و کیفی تولید -

http://www.farsnews.com/
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 (: ره)حضرت امام خمینی  -1-4

 در راس همه چیزها این است که یک کشوری راجع به ارزاقش محتاج نباشد به خارج  -

 بوسم ستقالل و خودکفایی کشورند را میدست و بازوی همه کسانی که در صدد ا -

 عمده کشت، مواد غذایی باشد تا احتیاج به خارج انشاء اهلل پیدا نکنیم -

 های دیگر  ای است برای استقالل خودکفایی در زمینه مطمئنا خودکفایی در کشاورزی مقدمه -

 گندم  کند مثل کشاورزی باید اکثرش این چیزهایی باشد که غذای ملت را اداره می -

 با توجه به بازسازی مراکز صنعتی نباید کوچکترین خللی بر ضرورت رسیدن به امر خودکفایی کشاورزی وارد آورد -

 مقام معظم رهبری  -9-4

 . ملت عزیز و سربلند در امر تغذیه و تهیه مواد غذایی اصلی خود نباید به بیرون مرزها هیچ احتیاجی داشته باشد -

 دهیم خودکفایی در مواد اساسی کشاورزی است یعنی امنیت غذایی  چیزهایی که ما به آن اهمیت می -

 . ما برای گندم و برنج و روغن و لبنیات و خوراک دام و بقیه محصوالت اصلی کشورمان نباید نیازمند دیگران باشیم -

 . تندوابستگی و خودکفایی از مهمترین مولفه و پارامترهای امنیتی هس -

های مقاومت امنیت اقالم راهبردی و اساسی است، غذا باید تولید داخلی کشور باشد کشور در هیچ شرایطی  سیاست  های از مؤلفه -

 ی تغذیه نباید دچار مشکل شود  در زمینه

 . های کامال کفایت کننده مورد توجه قرار بگیرد باید خودکفا باشیم، بایستی زمینه -

 (:رییس جمهور)حسن روحانی  -0-4

 اولویت دولت حمایت از بخش کشاورزی است -

 آمادگی دولت برای اختصاص تهسیالت ویژه برای کشاورزان -

های الزم برای ایجاد کشاورزی مدرن ظهور و بروز کند و ضرورت دارد همه مسئوالن دولتی و غیردولتی و نظام بانکی  باید زمینه -

 .گام بردارندریزی مناسب در این خصوص  با برنامه

 .بخش کشاورزی به لحاظ پیوستگی با حیات اجتماعی و امنیت غذایی مردم برای دولت از اهمیت زیادی برخوردار است -

 حمایت دولت از افزایش ضریب خوداتکایی در محصوالت کشاورزی -

 اهمیت بخش کشاورزی و صنایع جنبی آن در ارتقای خوداتکایی اقتصاد کشور -

 ه بسیار مهمی است، بخش کشاورزی باید متحول شودکشاورزی مسال -

 .کشاورزی نیاز به توسعه دارد در غیر این صورت به خارج وابسته خواهیم شد -

 (:وزیر جهاد کشاورزی)محمود حجتی  -6-4

 دستیابی به استقالل کشور بدون توجه به تامین امنیت غذایی امری محال است -

 ، کشورهای صنعتی به دلیل اهمیت امنیت غذایی از کشاورزی و توسعه آن غافل نیستندکشاورزی محصول استقالل کشور است -

 کند کشاورزی در کل فرآیند توسعه ملی نقش حیاتی ایفا می -

 از جمله مهمترین اهداف تامین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در تولید محصوالت اساسی است -

 وری است خودکفایی در محصوالت اساسی از طریق افزایش بهره از جمله مهمترین راهبردها افزایش ضریب -

 اندیشی ای از نظرات در هم برگزیده - 0

 (: مشاور رییس جمهور)عیسی کالنتری 

 ؟!ما کشور کشاورزی نیستیم -
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 !راه توسعه کشور غیر کشاورزی است؟ -

 !میلیون نفر ظرفیت ندارد؟ 17این کشور برای تامین نیاز بیش از  -

 (رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس)رجایی 

 های خودمان را به گردن مردم نیندازیم ها و عدم مدیریت سوء مدیریت -

 .اش که تامین و تولید آب است و وزارت کشاورزی به وظایف درست عمل نکرد، الگوش کشت نداد وزارت نیرو به وظیفه -

 درصد جمعیت کشورمان متکی به کشاورزی است 99 -

 توانیم به بهانه کمبود آب کشاورزی را منتفی بدانیم کشاورزی است، نمیایران کشوری  -

 درصد آب به بخش کشاورزی زیاد است، حرف صحیحی نیست 67این که تخصیص  -

 (مشاور رئیس جمهور)مسعود نیلی 

 درصد کشور در مرحله تنش آبی است 91شود  گفته می -

 .باشیم نباشیم توان به نتیجه رسید که کشاورزی در دو ساعت نمی -

 (:کارشناس کشاورزی)پالوج 

آمار و ارقام مربوط به آب در اختیار بخش کشاورزی صحیح و مستند نبوده و صرفا برآورد کارشناسی است و هیچ وقت تحویل  -

 .حجمی در زمان مورد نیاز گیاه و در مزرعه تحویل نشده است

 (:علوم تحقیقاترئیس گروه محیط زیست و انرژی دانشگاه )رضا ارجمندی 

 .کارهای عظیم زیربنایی در بخش کشاورزی در زمان آقای هاشمی شروع ولی متوقف شد -

 (:عضو جامعه مهندسان مشاور ایران)هرمزاد رامینه 

 .بزرگترین دشمن کم آبی، سوء مدیریت است

 :توجه

و مسئولین راهبردی است و بدین جهت قابل  برخی از اظهار نظرات ارایه شده برخالف اسناد باالدستی و نیات راهبردی راهبران

 .تامل است در حالی که باید التزام به آنها وجود داشته باشد

های کلی کشاورزی  های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست انداز بیست ساله و سیاست قانون اساسی، سند چشم: اسناد باال دستی نظام

 .ین قرار گرفته و به عنوان اصل در برنامه ششم باید حاکم باشندالع های کلی ابالغی مالک عمل و نصب و دیگر سیاست

گرایی،  زایی و تکیه به درون و برون های کلی مرتبط به آن است درون راه نجات کشور اقتصاد مقاومتی و التزام عملی به سیاست

امنیت پایه و اساسی . گذرد می مسیر توسعه کشور از کشاورزی و جامعه روستایی. تولید محوری و تامین نیازهای اساسی است

توجهی به  اعتنایی و بی بی. پاشد گیری هم فرو می گیرد و در صورت شکل ای شکل نمی توسعه است بدون امنیت هیچ توسعه

امروز . کشاورزی و اینکه کشور ما کشاورزی نیست موجب تضعیف اقتدار کشور شده و تهدید امنیت ملی را در پی خواهد داشت

آورد و امنیت غذایی در ایجاد اقتدار و  ظروف مرتبطه است توسعه کشاورزی امنیت غذایی را به ارمغان می امنیت همچون

بنابراین مساله توسعه کشاورزی مساله توسعه ملی، امنیت ملی و نظام جمهوری اسالمی و محور . کند سازی ایفای نقش می قدرت

به لحاظ عملیاتی نیز بخش کشاورزی در چارچوب .پاس داشته شود اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم است و جایگاه آن باید

کند مثال کاهش سطح حدود یک میلیون  های کلی اقتصاد مقاومتی مسیر مناسبی را در این راستا تعریف و تعیین می سیاست

تعریف شد و راهبرد اساسی وری بویژه به ازای آب مصرفی کلید توسعه در بخش  هکتار و افزایش تولید در واحد سطح با ارتقا بهره

 .وری آب طراحی شده است وری آب است و سیاست ملی بخش براساس بهره توجه به بهره

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40617107774170 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940230001403
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 متفرقه
 - 60/40/45فارس

 درصد افزایش یافت 91.0سال گذشته  0هزینه خانوار روستایی طی 
هزار ریال  133میلیون و  30درصد از  91.0میانگین هزینه خانوارهای روستایی با رشد ساالنه ( 9304ـ9310)در دوره 

میلیون و  93ود ماهیانه حد)هزار ریال  193میلیون و  901به  9304در سال ( هزار ریال 901میلیون و  3ماهیانه حدود )

 .افزایش یافته است 9310در سال ( هزار ریال 033

ریزی کشور، طرح آمارگیری از هزینه و درآمد  به نقل از نشریه برنامه وابسته به سازمان مدیریت و برنامه خبرگزاری فارسبه گزارش 

هزار  40نفر و  11971خانوار نمونه در نقاط شهری با جمعیتی معادل  611هزار و  41براساس آمارگیری از  4001خانوار در سال 

هزار و  40براساس آمارگیری از  4061و در سال ( نفر 00هزار و  99و با جمعیتی معادل )خانوار نمونه در نقاط روستایی  607و 

خانوار نمونه در نقاط روستایی و با  109هزار و  46 نفر و 071هزار و  91خانوار نمونه در نقاط شهری با جمعیتی معادل  007

 .نفر کشور اجرا شده است 001هزار و  00جمعیتی معادل 

 .شود ترین اطالعات اقالم هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در دوره مورد نظر تحلیل و بررسی می در این گزارش، مهم

 جامعه روستایی

هزار  170میلیون و  00درصد از رقم  49.1ینه کل خانوارهای روستایی با رشد متوسط ساالنه متوسط هز( 4001ـ4061)طی دوره 

میلیون و  47ماهیانه حدود )هزار ریال  947میلیون و  416به  4001در سال ( هزار ریال 411میلیون و  0ماهیانه حدود )ریال 

خوراکی و دخانی و غیرخوراکی نیز با رشد متوسط   هزینهافزایش یافته است و اجزای آن یعنی  4061در سال ( هزار ریال 077

 .هزار ریال افزایش یافته است 170میلیون و  00هزار ریال و  470میلیون و  19درصد رشد به ترتیب به  41.1و  40.9ساالنه 

طور معمول باال بودن  به. های غیرخوراکی به خوراکی است یکی دیگر از شاخص مهم برای تغییرات سطح رفاه خانوار، نسبت هزینه

تقریباً ثابت مانده است، اما در  4006این نسبت در جامعه روستایی تا سال . دهنده افزایش سطح رفاه خانوار است این سهم نشان

 .کاهش یافته است 4.04تا سطح  4061تا  4067های  سال

هزار  101هزار و  01درصد از رقم  40.0ساالنه متوسط درآمد کل خانوارهای روستایی با رشد متوسط ( 4001ـ4061)طی دوره 

 07میلیون و  47ماهیانه حدود )هزار ریال  611میلیون و  417به  4001در سال ( هزار ریال 000میلیون و  1ماهیانه حدود )ریال 

 .افزایش یافته است 4061در سال ( هزار ریال

کاهش و  4064درصد در سال  11.6درصد به  16حقوق بگیری از درآمد از مشاغل مزد و : دهنده آن همچنین سهم اجزای تشکیل

درصد به  10.4افزایش یافته است و سهم درآمد از مشاغل آزاد از  4061درصد در سال  10.0درصد به  10.6درآمد متفرقه از 

 .درصد افزایش یافته است 16.0به  4061کاهش و مجدداً در سال  4064درصد در سال  10.0

 0ه یادشده خانوار روستایی با کسری درآمد مواجه بوده است به طوری که میزان کسری درآمد خانوار از رقم همچنین طی دور

هزار  091ماهیانه حدود )هزار ریال  417میلیون و  6به  4001در سال ( هزار ریال 111ماهیانه حدود )هزار ریال  10میلیون و 

افزایش یافته و است و به عبارت  4061در سال ( هزار ریال 011ماهیانه حدود )هزار ریال  991میلیون و  0و  4006در سال ( ریال

 .اند انداز را از دست داده دیگر توان اقتصادی خانوارهای روستایی به شدت تحلیل رفته است و در عمل خانوارهای ایرانی توان پس

بیانگر این واقعیت است که سطح  4067ای ثابت سال ه اما بررسی و مقایسه ارقام هزینه و درآمد خانوار روستایی براساس قیمت

به  4001در سال ( ریال 140هزار و  6ماهیانه حدود )ریال  694هزار و  441درصدی از رقم  9هزینه کل خانوار با کاهش ساالنه 

های  آن یعنی هزینهکاهش یافته است و اجزای  4061در سال ( ریال 604هزار و  1ماهیانه حدود )هزار ریال  099هزار و  04رقم 

 .درصد ساالنه کاهش یافته است 0های غیرخوراکی  و هزینه 1.9خوراکی و دخانی ساالنه 

http://www.farsnews.com/
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ماهیانه حدود )هزار ریال  470017درصد از رقم  1.1با کاهش ساالنه معادل  4067همچنین درآمد کل خانوار به قیمت ثابت 

: کاهش یافته است، همچنین اجزای آن 4061در سال ( هزار ریال 1104ماهیانه حدود )هزار ریال  99601به ( هزار ریال 0910

 .درصد کاهش یافته است 41درصد، درآمد از مشاغل آزاد ساالنه  9.1بگیری ساالنه  درآمد از مشاغل مزد و حقوق

اشاره بر حسب سال مورد  6ای بوده است که میزان درآمد خانوار طی  به اندازه 4001ـ 4061در واقع افزایش تورم طی دوره 

به رغم دریافت یارانه نقدی ماهانه، قدرت  4061الی  4006های  های ثابت نزولی بوده و در واقع یک خانوار روستایی در سال قیمت

به عبارت دیگر خانوار روستایی نتوانسته است . هم نبوده است 4001ها در حد سبد خانوار سال  خریدش به اندازه تهیه سبد هزینه

های خود را در حد تورم پوشش دهد و در نتیجه سطح رفاه خانوار طی دوره فوق کاهش یافته است،  و سطح هزینهسطح درآمد 

درصد و درآمد آزاد مشاغل کشاورزی و غیرکشاورزی  9.1بگیر ساالنه  شود ارزش درآمد افراد مزد و حقوق همانطور که مالحظه می

 17معادل  4001نسبت به سال  4061بگیر در سال  د درآمد افراد مزد حقوقدرصد کاهش یافته است؛ یعنی قدرت خری 41ساالنه 

درصد کاهش قدرت خرید  97معادل  4001نسبت به سال  4061درصد و درآمد آزاد مشاغل کشاورزی و غیرکشاورزی در سال 

 .داشته است

 جامعه شهری

هزار ریال  16111درصد از رقم  49.0النه متوسط هزینه کل خانوارهای شهری با رشد متوسط سا( 4001ـ4061)طی دوره 

افزایش  4061در سال ( هزار ریال 40407ماهیانه حدود )هزار ریال  179701به  4001در سال ( هزار ریال 1600ماهیانه حدود )

درصد  49.1و  40.1های خوراکی و دخانی و غیرخوراکی نیز با رشد متوسط ساالنه به ترتیب  یافته است و اجزای آن یعنی هزینه

در  0.49های غیرخوراکی به خوراکی از  همچنین نسبت هزینه. هزار ریال افزایش یافته است 414477و  11601رشد به ترتیب به 

 .افزایش یافت 1.0به  4061کاهش و مجدداً در سال  4064در سال  1.0افزایش و سپس به  4006در سال  0.01به  4001سال 

هزار ریال  10900درصد از رقم  40.0د کل خانوارهای شهری با رشد متوسط ساالنه متوسط درآم( 4001ـ4061)طی دوره 

افزایش  4061در سال ( هزار ریال 40701ماهیانه حدود )هزار ریال  171147به  4001در سال ( هزار ریال 1100ماهیانه حدود )

درصد در سال  10.0درصد به  09.1گیری از ب درآمد از مشاغل مزد و حقوق: دهنده آن همچنین سهم اجزای تشکیل. یافته است

درصد در سال  49.9درصد به  19.1درصد افزایش و سهم درآمد از مشاغل آزاد از  16.6به  4061کاهش و مجدداً در سال  4064

 .افزایش یافته است 4061درصد در سال  10.1درصد به  00.4کاهش یافته است و سهم درآمد متفرقه از  4061

 1191ه یادشده خانوار شهری با کسری درآمد مواجه بوده است به طوری که میزان کسری درآمد خانوار از رقم همچنین طی دور

و  4006در سال ( هزار ریال 910ماهیانه حدود )هزار ریال  0111به  4001در سال ( هزار ریال 191ماهیانه حدود )هزار ریال 

افزایش یافته است و به عبارت دیگر توان اقتصادی خانوارهای  4067سال در ( هزار ریال 174ماهیانه حدود )هزار ریال  1141

 .اند انداز را از دست داده به شدت تحلیل رفته است و در عمل خانوارهای ایرانی توان پس 4001ـ4067شهری طی دوره 

انگر این واقعیت است که بی 4067های ثابت سال  همچنین بررسی و مقایسه ارقام هزینه و درآمد خانوار شهری براساس قیمت

 4001در سال ( هزار ریال 40711ماهیانه حدود )هزار ریال  419044درصدی از رقم  1.6سطح هزینه کل خانوار با کاهش ساالنه 

های  کاهش یافته است و اجزای آن یعنی هزینه 4061در سال ( هزار ریال 47441ماهیانه حدود )هزار ریال  414006به رقم 

 .درصد ساالنه کاهش یافته است 0.4های غیرخوراکی  و هزینه 1.1ی ساالنه خوراکی و دخان

ماهیانه حدود )هزار ریال  414904درصد از رقم  4.6با کاهش ساالنه معادل  4067همچنین درآمد کل خانوار به قمیت ثابت 

کاهش یافته است، همچنین اجزای  4061در سال ( هزار ریال 47701ماهیانه حدود )هزار ریال  417000به ( هزار ریال 44070

 .درصد کاهش یافته است 0.0درصد، درآمد از مشاغل آزاد ساالنه  0.0بگیری ساالنه  درآمد از مشاغل مزد و حقوق: آن
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سال مورد اشاره  6ای بوده است که میزان درآمد خانوار طی  افزایش تورم برای خانوارهای شهری به اندازه 4001ـ4061طی دوره 

به رغم پرداخت یارانه نقدی ماهانه، متأسفانه قدرت خرید خانوارهای شهری . یمت های ثابت کامالً نزولی بوده استبر حسب ق

ها خود را در حد  به عبارت دیگر خانوار شهری نتوانسته است سطح درآمد و سطح هزینه. کاهش یافته است 4001نسبت به سال 

بگیر  به دلیل اینکه ارزش درآمد افراد مزد و حقوق. ی دوره فوق کاهش یافته استتورم پوشش دهد و در نتیجه سطح رفاه خانوار ط

درصد کاهش یافته است یعنی قدرت خرید درآمد  0.0درصد و درآمد آزاد مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی ساالنه  0.0ساالنه 

آمد آزاد مشاغل کشاورزی و غیرکشاورزی در درصد و در 07معادل  4001نسبت به سال  4061بگیر در سال  افراد مزد و حقوق

 .درصد کاهش قدرت خرید داشته است 10معادل  4001نسبت به سال  4061سال 

دهنده این موضوع است که  های خانوار شهری نشان های خانوار روستایی به متوسط هزینه همچنین مقایسه نسبت متوسط هزینه

از مناطق شهری است، به طوری که نسبت متوسط هزینه یک خانوار روستایی به  سطح زندگی در مناطق روستایی همواره پایین تر

 .کاهش یافته است 4061درصد در سال  91.6به رقم  4001درصد در سال  90.0متوسط هزینه یک خانوار شهری از رقم 

عه شهری این نسبت بیش از در جام)های خوراکی در دو جامعه شهری و روستایی  های غیرخوراکی به هزینه مقایسه نسبت هزینه

آنچه مسلم . حاکی از پایین بودن سطح رفاه در جامعه روستایی نسبت به جامعه شهرنشین است( دو برابر جامعه روستایی است

در خانوارهای شهری افزایشی بوده و تفاوت فاحشی با خانوارهای روستایی ( دهک ها)های مشابه  است روند شاخص فوق برای گروه

های مشابه در جامعه  هر حال باید به این نکته توجه کرد که پایین بودن این شاخص در جامعه روستایی در مقایسه با گروهبه . دارد

های خوراکی تشکیل  درآمد روستایی را هزینه های خانوارهای کم دهنده این واقعیت است که بخش عمده هزینه شهری نشان

بهداشت، تفریح، بیمه، تحصیل، )های غیرخوراکی  مندی آنان از هزینه ها، میزان بهره وهدهد و به دلیل پایین بودن درآمد این گر می

افزایش و  4001ـ4061نکته آخر اینکه روند کسری بودجه خانوار روستایی طی دوره . به میزان قبل تأملی کاهش یافته است...( 

کاهشی بوده است و حتی پس از اجرای قانون  4061ا ت 4067افزایشی و از سال  4006روند کسری بودجه خانوار شهری تا سال 

درصد افزایش  01درصد و  01نیز کسری بودجه خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب  4006ها یعنی در سال  هدفمندی یارانه

ل کاهش یافته مجدداً کسری بودجه خانوارها نسبت به سال قب( به دلیل اثر آنی یارانه نقدی) 4067یافته است، هر چند در سال 

تشدید شده است؛ یعنی به رغم پرداخت یارانه  4061و  4064های  است، اما در خانوارهای روستایی مجدداً کسری بودجه در سال

ها و درآمدها به میزان مناسبی کاهش نیافته است و به عبارت دیگر  نقدی به خانوارها در مناطق شهری و روستایی، شکاف هزینه

های نامناسب پولی، مالی، ارزی در کشور باعث کاهش قدرت خرید خانوارها  ها توأم با سیاست هدفمندی یارانه تبعات اجرای قانون

بگیر و خانوارهایی که از سطح درآمدی پایین برخوردار هستند بیشترین آسیب را متحمل  شده است، به ویژه قشر متوسط و حقوق

 .اند های زندگی شده انداز در جهت تأمین هزینه ش دارایی خود یا خرج پسهای زندگی خود مجبور به فرو و برای تأمین هزینه

های نامناسب پولی و مالی و افزایش  اثر شدن یارانه نقدی باید اذعان کرد که سیاست گیری کلی در خصوص علت بی در یک نتیجه

های نقدی خانوارها را به  ، قدرت خرید یارانهها پایه پولی و متعاقب آن افزایش صعودی تورم بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه

شدت کاهش داده است، ضمن اینکه افزایش نرخ تورم، قدرت خرید بخشی از افرادی که دارای درآمد ثابتی هستند را کاهش داده و 

این امر نیز سبب شده . های افراد ثروتمند بیش از نرخ تورم یا حداقل متناسب با نرخ تورم افزایش یافته است از سویی دیگر دارایی

 .تر شود تر و محسوس که شکاف و فاصله طبقاتی افراد پس از اجرای قانون فوق بیش از پیش در سطح جامعه مشخص

به دلیل کاهش انتظارات تورمی و بازگشت امید به جامعه و اعمال  4061جمهور در خردادماه  هر چند پس از انتخابات ریاست

روند کاهشی  4060تا اسفندماه  4061لی و مالی، روند افزایشی تورم متوقف و طی شهریورماه های مناسب و انضباط پو سیاست

درصد در مناطق روستایی  10.4درصد در مناطق شهری و  14.1سابقه  ای از رقم بی تورم ادامه داشته است، به طوری که تورم نقطه
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کاهش یافت و در نتیجه از کاهش بیشتر  4060اسفندماه  درصد در 40.1درصد و  41.1به ترتیب به رقم  4061در خرداد ماه 

 .پذیر و اقشار متوسط جامعه جلوگیری شده است قدرت خرید اقشار آسیب

 های اساسی در حوزه رفاه خانوارها و توزیع درآمد چالش

ها در  ای قانون هدفمند کردن یارانهها قبل و بعد از اجر پذیر و محروم جامعه از یارانه مندی اقشار آسیب ـ ناعاالدنه بودن میزان بهره

 .مقایسه با اقشار مرفه

ای به  های پردرآمد و در نتیجه عدم اصابت منابع بیشتر یارانه ها به آحاد جامعه به ویژه گروه ـ توزیع منابع حاصل از هدفمندی یارانه

 .پذیر اقشار آسیب

 .رانه نقدی که با روح اصلی هدفمندی و عدالت مغایر استها با توجه به پرداخت همگانی یا ـ کسری منابع هدفمندی یارانه

های نامناسب پولی، مالی و ارزی کشور  پذیر ناشی از برخی سیاست ـ کاهش شدید قدرت خرید آحاد جامعه به ویژه اقشار آسیب

 (4067ـ4061به ویژه طی دوره )منتج به تورم و کاهش ارزش پول ملی کشور 

ای از جمعیت کشور فقط در سطحی محدود از خدمات  بخش قابل مالحظه: امور تأمین اجتماعی ـ عدم جامعیت در ارائه خدمات

 .اند بهره بی... درمانی برخوردار بوده و از مزایایی همچون بیمه بازنشستگی، از کارافتادگی، بیکاری، 

بینی  از نوسانات غیرقابل پیش( ذیربط های حمایت و به تبع آن پایداری مالی سازمان)ـ تأثیرپذیری منابع مالی حمایتی دولتی 

 .قیمت نفت

ـ فقدان نظام یکپارچه آماری، تعدد مراکز تولیدکننده گزارشات آماری، محدودیت در تولید و دسترسی مناسب به اطالعات دقیق و 

 .یکسان در حوزه اطالعات رفاهی خانوارها

 .مرحله ارائه خدمات حمایتی و توانمندسازیهای در  کاری در سازمان های حمایت پوشانی و موازی ـ وجود هم

 .ـ محدودیت فقرا در دسترسی به تسهیالت و اعتبارات بانکی

و عدم ...( های موجود و عدم بررسی دقیق منابع، ظرفیتها، محدودیت)ـ ناکارآمدی برخی قوانین حوزه حمایتی و توانمندسازی 

 .اجتماعیهای  اجرای کامل قوانین و مقررات مرتبط با حمایت

های ناشی از  از قبیل ریسک)ای  پذیر به ویژه در حوزه بیمه ـ ناکارآمدی ساز و کارهای مدیریت و توزیع ریسک برای اقشار آسیب

 ...(.های درمانی، از کارافتادگی و پیری، خشکسالی و هزینه

 .ـ فقدان یک نظام مالیاتی مناسب و کارآ در جهت بهبود توزیع درآمدها

 های سیاستی توصیه پیشنهادها و

وری، کاهش بیکاری،  های سیاستی زیر در بلندمدت برخی از طریق کاهش تورم، بهبود و ارتقای بهره اجرای راهکارها و توصیه

 .شود کاهش مخارج دولت و برخی به طور مستقیم منجر به بهبود توزیع درآمد و افزایش رفاه اجتماعی در کشور می

 :طریقـ مهار و کاهش نرخ تورم از 

 های پولی و مالی مناسب توسط دولت ـ اتخاذ سیاست

 ـ توسعه و تعمیق بازارهای مالی، سرمایه، پول و ارز

 ـ انضباط مالی دولت و کاهش مخارج دولت

 :زایی و کاهش بیکاری از طریق های شغلی جدید، افزایش اشتغال ـ ایجاد فرصت

 قوانین از جمله قانون کار و تأمین اجتماعی و بیمه بیکاریپذیری در بازار کار از طریق اصالح  ـ ایجاد انعطاف

 ای به منظور دسترسی به شغل و انتخاب نیروی کار مناسب ـ توسعه کمی و کیفی مراکز کاریابی و آموزش فنی و حرفه

 های مهارتی و تخصصی متناسب با نیازهای بازار کار ـ حمایت از آموزش
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 ـ اصالح نظام دستمزدها

 گذاری گذاران بخش خصوصی برای سرمایه های مناسب برای ترغیب سرمایه مشوق ـ استفاده از

 های رفاه اجتماعی به جای پرداخت یارانه نقدی ـ جایگزین کردن تدریجی طرح

 های غیرنیازمند ها و حذف گروه پذیر از منابع هدفمندی یارانه ـ افزایش سهم خانوارهای نیازمند و اقشار آسیب

های  مدت و بلندمدت نظیر اوراق بهادار بورس، صندوق گذاری میان پرداخت کنونی یارانه نقدی با ابزارهای سرمایهـ جایگزینی روش 

 به جز افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی... گذاری، اوراق استصنا سرمایه

 های جبرانی پولی و سیاست های مناسب پذیر جامعه از طریق سیاست ـ جلوگیری از کاهش قدرت خرید اقشار میانی و اقشار آسیب

 :نهاد به منظور کاهش فقر و نیل به کیفیت زندگی بهتر فقرا از طریق ـ ایجاد و تقویت صندوق های اجتماعی مردم

 .های غیردرآمدی فقرا از طریق افزایش دسترسی آنان به خدمات اساسی انسانی ـ تقویت ظرفیت

 .ها های اعتبار خرد و تدارک مستقیم دارایی های مولد یعنی از طریق طرح ییـ تقویت درآمد فقرا از طریق دسترسی آنان به دارا

 .ـ تقویت درآمد فقرا از طریق افزایش میزان اشتغال به کار دستمزدی آنان

و برخورداری از امکان ( همچون سواد، آموزش، سالمتی)ـ کاهش فقر قابلیتی به ویژه در روستاها از طریق ارتقای قابلیت های پایه 

 (.ها برابری فرصت)مشارکت اقتصادی و اجتماعی 

 (.های شغلی برای مردان و زنان تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری، برابری فرصت)های اجتماعی  ـ گسترش حمایت

 .درآمد ـ توسعه کارآفرینی و توانمندسازی فقرا و اقشار کم

 .کارالتحصیالن و سایر افراد جویای  ـ توانمندسازی جوانان، زنان، فارغ

 .ای های منطقه ـ توجه به توسعه مناطق روستایی و محروم کشور به منظور رفع عدم تعادل

 .های ناشی از سوءتغذیه ـ تأمین امنیت غذایی و بهبود تغذیه مردم و ارتقای سالمت جامعه و کاهش بیماری

 .ـ ایجاد یک نظام مالیاتی مناسب و کارآ در جهت بهبود توزیع درآمدها

های پولی، مالی و ارزی کشور در جهت کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی کشور با هدف جلوگیری از  مناسب سیاستـ تنظیم 

 .پذیر کاهش شدید قدرت خرید آحاد جامعه به ویژه اقشار آسیب

 ریزی کشور حسن زیبایی رئیس گروه امور اقتصاد کالن سازمان مدیریت و برنامه* 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40617071777419 
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 متفرقه
 آیانا 1060خرداد  42, شنبه

 برگزاری روز مزرعه، برای انتقال فوت و فن تکنولوژی به کشاورزان اردبیلی 
 .فنی کشاورزان استروز مزرعه عملی ترین تکنولوژی جهت افزایش دانش 

از اردبیل، این مطلب را حسین کربالئی خیاوی در جمع کشاورزان گندم کار پیشروی ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

امروزه با پیشرفتی که درتکنولوژی کشاورزی درسطح جهان ایجاد شده است، باید ما نیز با عملی ترین و سهل : استان گفت و افزود

 .ین روش های علمی بتوانیم آخرین یافته های تحقیقاتی را به کشاورزان انتقال دهیمالوصول تر

روز مزرعه یکی از شیوه های اصلی انتقال سریع آخرین یافته های تحقیقاتی به زارعین است که دراین : این مقام مسئول اضافه کرد

 .و تخصصی زارعین بیش از پیش مهیاست روش زمینه مشاهده از نزدیک و افزایش سطح اطالعات و آگاهی های فنی

وی با اشاره به باال بودن میانگین تولید نسبی کشاورزان برتر و پیشرو در مقایسه با سایر کشاورزان کشور به رقم بسیار باالیی 

کشاورزان نمونه میزان عملکرد تولید : دسترسی داریم که این توجه ویژه کشاورزان برتر به استفاده از دانش عملی فنی است، افزود

درصد باالتر از میانگین کشوری است واین نشان می  4107درصد و خصوصا ً در زیتون  917درصد، گندم دیم  004در گندم آبی 

دهد که اگر انتقال آخرین یافته های تحقیقاتی به زارعین در مراسم روز مزرعه و مراسم های مشابه به نحو مطلوب و کاربردی 

 .مسلم باعث افزایش چشمگیر محصوالت کشاورزی درکمترین زمان ممکن خواهیم بود صورت بگیرد، به طور

کربالئی در ادامه این آیین که با عنوان روز مزرعه در اراضی تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان برگزار شد، 

و اقدامات موفقیت آمیز ریاست سازمان جهاد طبق سیاست های وزارت جهاد کشاورزی : با اشاره به بحران خشکسالی گفت

کشاورزی استان در اجرای پروژه های آبیاری نوین و تحت فشار، این مرکز نیز در اجرا و تهیه ارقام مقام به خشکی و کم آبی به 

کاران و سیب  موقع اقدام کرده و درحال حاضر از ارقام اصالح شده درزمنیه گندم و سیب زمینی استفاده می کند که اکثر گندم

 .زمینی کاران ازآن ارقام در کشت های خود استفاده می کنند

مدیریت ترویج ومهم تراز آن روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان با ظرفیت : وی در پایان سخنان خود اظهار امیدواری کرد

درنگ و وقفه از توصیه ها و روش های سازی مناسب که در امر اطالع رسانی ایجاد کرده اند کشاورزان زحمتکش نیز بدون 

کارشناسی مهندسان و محققین اطالع کسب کرده و در سرمزرعه اجرا نمایند تا بیش از این شاهد افزایش راندمان درمحصوالت 

 .باشیم

 برگزاری برنامه روز مزرعه با عنوان اصول داشت غالت پاییزه

اصول داشت غالت پاییزه در "امه ی روز مزرعه سال جاری ، تحت عنــوان نخستین برن: علی رضا خواجوی با اعالم این خبر افزود

محل مزارع تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل با هدف اجرای مواردی چون انتقال دستاوردهای نوین 

در آنها برای حصول و امکان افزایش تولید  تحقیقاتی غالت و تسریع در انتقال یافته ها و نکات فنی به بهره برداران و ایجاد باور

محصوالت از طریق افزایش دانش ومهارت، مسئله یابی و شناخت نیازها، ارتقای مدیریت مزرعه و بهره وری از منابع تولید، بهبود 

دی سازگار وآزمون برنامه هایی که شامل ارایه ی نتایج تحقیقات کاربر. برگزار شد.... متوسط عملکرد محصوالت کشاورزی استان و 

شده بوده و سعی بر این است که مجموعه ای ازیافته ها وتوصیه های فنی درزمینه یک موضوع ویا محصول مورد نظر، براساس 

 .اولویت های مورد نیاز واحدهای بهره برداران هر منطقه دسته بندی و توسط محققین خبره استان به بهره برداران ارائه گردد

دراین برنامه در خصوص موضوعاتی چون مقایسه ی عملکرد ارقام جدید اصالح شده گندم دیم وآبی سازگار با : وی درخاتمه افزود

شرایط آب و هوایی استان و ویژگی ها ی شاخص آنها از قبیل پتانسیل عملکرد، میزان سازگاری آنها به شرایط نامساعد محیطی، 

 .سایرعملیات فنی مرحله ی داشت غالت پاییزه بحث و تبادل نظر گردیدشیوه ی تغذیه ی گیاهی مزرعه و نیز نحوه ی اجرای 
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الزم به یادآوری است در برنامه ی مذکورکه با حضورمدیروکارشناسان مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان، رییس 

قیقات کشاورزی ومنابع مرکزتحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان وروسای ایستگا ه های تحقیقاتی تابعه، محققین مرکز تح

طبیعی اردبیل، مدیران وکارشناسان مدیریت های جهادکشاورزی شهرستان های اردبیل، مشگین شهر، نمین، خلخال،کوثر، 

نفراز مددکاران وکشاورزان گندمکار پیشرو شهرستان های یادشده برگزارشد، بر ضرورت بکارگیری دانش  401نیروسرعین و تعداد 

 .توسط فراگیران در عرصه های تولید در تمامی مراحل عملیات کاشت، داشت و برداشت تاکید گردید ومهارت های کسب شده

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11961-4.html 
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 متفرقه
 آیانا 1060خرداد  45, سه شنبه

 ترویجی  -های آموزشی  کرمانشاه، میزبان هشتمین جشنواره ملی دوساالنه رسانه
 .شود در استان کرمانشاه برگزار می 9314ترویجی مردادماه  -های آموزشی  هشتمین جشنواره ملی دوساالنه رسانه

حوزه کشاورزی کشور، به شکل دوساالنه در قالب های  ترین رخداد رسانه ، مهم(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .خورد ترویجی رقم می -های آموزشی  جشنواره ملی رسانه

 .بار جشنواره میزبان آثاری از شبکه نوپای تلویزیونی کشاورزی است برای نخستین

حوزه کشاورزی، ایجاد  های سازی و بسترسازی برای تولید و توسعه کمی و کیفی رسانه هدف از برگزاری این جشنواره جریان

افزایی بین پدیدآورندگان  دلی و هم های حوزه کشاورزی، فراهم کردن محیطی برای ایجاد هم جایگاهی مناسب برای ارزیابی رسانه

 .های حوزه کشاورزی است های فعال در حوزه تولید آثار و رسانه آثار در حوزه کشاورزی و حمایت از افراد و مؤسسه

اندیشی و بخش جنبی برگزار  های هم ترویجی در سه بخش مسابقه، کارگاه -های آموزشی  لی دوساالنه رسانههشتمین جشنواره م

 .شود می

های تلویزیونی ملی و شبکه کشاورزی، فیلم، فیلمنامه، هندبوک،  های رادیویی و تلویزیونی استانی، برنامه بخش مسابقه شامل برنامه

 .انیمیشن، اسالیدویژن و عکس است مدیا، نشریه، بروشور، پوستر، مولتی

ویژه در حوزه شبکه تلویزیونی کشاورزی، سخنرانی  اندیشی شامل برگزاری جلسات نقد ویژه آثار برگزیده به های هم بخش کارگاه

 .های تخصصی است علمی و نشست

های  سایت نشریات الکترونیکی و وبها،  ها کلیپ مندی از رسانه بخش جنبی نیز شامل نمایشگاه، خالقیت و نوآوری در شیوه بهره

 .تخصصی است

های قبلی  های بخش کشاورزی باشد، آثار در دوره ترویجی و در موضوع -الزم به ذکر است، باید محتوای کلیه آثار آموزشی 

ند، آثار حداکثر تولید شده باش 4060تا پایان اسفندماه  4067ماه سال  جشنواره شرکت نکرده باشند، آثار در فاصله زمانی فروردین

صورت مجزا تکمیل و به پیوست  برای دبییرخانه جشنواره ارسال شوند و برای هر اثر فرم مربوطه به 4061خردادماه  41تا تاریخ 

 ./آثار ارسال شود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11010-4.html 
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 متفرقه
 آیانا 1060خرداد  45, سه شنبه

 آزادسازی بنزین تأثیری بر ادوات مکانیزه ندارد 
کنند، آزادسازی بنزین تأثیر زیادی در  با وجود اینکه ادوات مکانیزه در بخش کشاورزی با سوخت گازوئیل حرکت می

 .این بخش نخواهد داشت

درباره افزایش قیمت بنزین ( ایانا)امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی 

دارند، ( نفت گاز)از آنجا که ادوات کشاورزی بیشتر مصرف سوخت گازوئیل : و اثرات آن بر محصوالت تولیدی بخش کشاورزی گفت

 .بنابراین آزادسازی قیمت بنزین تأثیر زیادی بر آنها نخواهد داشت

درصدی امسال  17شده محصوالت کشاورزی دارد و افزایش  ای در قیمت تمام کننده گازوئیل نقش تعیین: کامبیز عباسی افزود

 .ها تأثیرگذار خواهد بود طور قطع بر قیمت به

 .استتومان برای سال جاری اعالم شده  177تومان و قیمت آزاد آن  077ای گازوئیل  قیمت سوخت یارانه: وی خاطرنشان کرد

سازمان بازرسی کل کشور در زمینه : رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی درباره کارت سوخت ادوات مکانیزه نیز ادامه داد

آوری  های سوخت بنزین جمع صدورت کارت سوخت برای وسایل کشاورزی در حال بررسی است و باید دید در حال حاضر که کارت

 .دوات کشاورزی استشده است، چه سرنوشتی در انتظار ا

بانک کشاورزی بهانه خارج از محل منابع و : های خط سه تسهیالت ادوات مکانیزه نیز تصریح کرد عباسی درباره وضعیت پرداختی

مصارف بودن تسهیالت مکانیزاسیون را عَلَم کرده، در حالی که طی سنوات گذشته رتبه نخست بازپرداخت مربوط به تسهیالت 

 .ترتیب این بخش رتبه ممتازی داشته است و بدین مکانیزاسیون بوده

های مناسب را در پرداخت تسهیالت مربوط به مکانیزاسیون  وی اظهار امیدواری کرد که شعب استانی بانک کشاورزی مساعدت

 .شد داشته باشند، زیرا در غیر این صورت، انقالبی که برای مکانیزه کردن ادوات به پا شده، از اهداف خود دور خواهد

شنبه پنجم خردادماه، هر لیتر بنزین معمولی  های نفتی اعالم کرد که از روز سه گفتنی است، سخنگوی شرکت ملی پخش و فرآورده

های  شود؛ عالوه بر آن، دیگر فرآورده تومان عرضه می 077های سوخت کشور با نرخ  هزار تومان و نفت گاز در جایگاه با نرخ یک

 ./شود های جدید عرضه می ت سفید، گاز مایع، سوخت هواپیمای مسافربری نیز از امروز با نرخنفتی شامل نفت کوره، نف

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11019-4.html 
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 متفرقه  
 آیانا 1060خرداد  42, شنبه

 عکس ایران، برنده جایزه سازمان جهانی بهداشت دام شد 
 .میالدی شد 0391عکس ارسالی ایران برنده جایزه مسابقه عکس جهانی سازمان جهانی بهداشت دام سال 

، در این رقابت که شامل کشورهای عضو سازمان جهانی بهداشت دام و پرسنل (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

شورهای عضو این سازمان بوده است، به موضوع پیشگیری روزانه بیماری های دامی، تشخیص و فعالیت های کنترلی دامپزشکی ک

 .این بیماری ها برای حمایت از بهداشت جهانی دام پرداخته شده است

سالمت دام، ماورای " میالدی سازمان جهانی بهداشت دام با موضوع 1741بر پایه این گزارش، در پایان رقابت مسابقه عکاسی سال 

، عکس ارسالی توسط دکتر تورج دماوندی، کارشناس اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی، برنده عکس ارسالی از "کلیشه

 .منطقه خاورمیانه شد

 دکتر تورج دماوندی

  1741برنده جایزه عکس برتر

به وجود پنج منطقه آفریقا، آمریکا، آسیا و اقیانوسیه، اروپا و بر اساس تصمیم اتخاذ شده در سازمان جهانی بهداشت دام، با توجه 

خاورمیانه در این سازمان، از هر منطقه تنها یک عکس به عنوان عکس برتر انتخاب شده که عکس ارسالی دماوندی با عنوان 

 .در منطقه خاورمیانه به عنوان عکس برتر انتخاب شده است "معدوم سازی اسب مبتال به مشمشه"

کشور عضو قدیمی ترین و معتبرترین  407سال و با  67با قدمت بیش از ( OIE)زم به ذکر است که سازمان جهانی بهداشت دام ال

 ./مرجع جهانی تدوین استانداردهای سالمت و رفاه دام در جهان است

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11906-4.html 
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 متفرقه
 آیانا 1060خرداد  40, دوشنبه

 شمال غرب کشور، در تدارک برگزاری نمایشگاهی آبرومند برای صنایع دام و طیور 
در المللی تبریز و  در مرکز نمایشگاهی بین 9314تیر تا دوم مردادماه  33المللی تبریز از  سیزدهمین نمایشگاه بین

 .هزار مترمربع در شمال غرب کشور برگزار خواهد شد 94فضایی بیش از 

، بر اساس تدارکات مجری نمایشگاه تاکنون اقدامات و تدابیری مانند (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

در زمینه حمل و نقل، ترخیص کاال، المللی و داخلی؛ ارائه خدمات و تسهیالت  های تخصصی بین رسانی گسترده در رسانه اطالع

ساخت غرفه، تأمین لوازم نمایشگاهی، خدمات ویزا، بلیط و هتل و تسهیالت سفر به شهر تبریز و ایجاد فرصت و امکان رزرو بلیط 

؛ های صنعت توسط نخبگان صنعت به مهمانان خارجی آنالین و رزرو هتل برای اتباع خارجی؛ ارائه اطالعات و معرفی توانمندی

 .بینی شده است های آموزشی؛ پیش های جانبی علمی و سمینار و کارگاه اجرای برنامه

؛ بازدیدهای تخصصی VIP–LOUNGEگذاری منتهی به  های سرمایه گفتنی است، در این نمایشگاه میزگردهای تجاری و فرصت

های نمونه  بندی، فارم تئینی و لبنی، بستههای خوراک دام و طیور، کشتارهای صنعتی و صنایع فراوری محصوالت پرو از کارخانه

پرورش و شرکت در سیتی تور تبریز شامل موزه، آثار تاریخی، بازار، سرو غذاهای محلی و حالل ازجمله تدارکات برگزارکننده برای 

ان بازار کشورهای شود که عرصه مبادالت بازرگانی می عنوان یک رویداد اقتصادی و تجاری تلقی می برگزاری نمایشگاهی است که به

های دام و طیور تبدیل خواهد شد و این  سازد و خود به کانون دیدارهای تجاری و صادرات فرآورده خارجی همجوار را فراهم می

 ./ها است گذاری، انتقال دانش فنی و تبادل نوآوری و فناوری رخداد فرصتی منحصر به فرد برای جذب سرمایه

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11019-4.html 
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 متفرقه
 آیانا 1060خرداد  40, یکشنبه

 مدال طالی کشاورزی ایران به مونتاگو، برنده جایزه جهانی غذا 
سومین مدال طالی کشاورزی ایران از سوی وزیرجهاد کشاورزی به دکتر مارک ون مونتاگو برنده جایزه جهانی غذا 

 . اهدا شد

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران ، این مدال در آیین افتتاحیه نخستین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی 

مود حجتی وزیرجهاد کشاورزی، مصطفی قانعی دبیرستاد زیست فناوری ایران، محمد مهدی جمهوری اسالمی ایران و با حضور مح

 .تهرانچی رییس دانشگاه شهید بهشتی و بهزاد قره یاضی رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران اهدا شد

دکتر مارک ون مونتاگو برنده جایزه جهانی غذا، دانشمندی پیشرو در زمینه زیست شناسی مولکولی گیاهی است که به همراه جف 

و مخترع تکنیک انتقال ژن از طریق باکتری که هم اکنون در سراسر دنیا برای تولید گیاهان  PIشل به عنوان کاشف پالسمید 

 .استفاده قرار می گیرد شناخته شده استمورد ( تراریخته)مهندسی ژنتیک شده 

دکتر مونتاگو عضو چندین آکادمی علوم در دنیا از جمله برزیل، آمریکا، جهان سوم، ایتالیا و آکادمی های کشاورزی فرانسه، روسیه 

 .و آکادمی مهندسی سوئد است

 .برای تجارت کشاورزی انتخاب شد( سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) UNIDOبه عنوان سفیر حسن نیت  1741وی در نوامبر 

به عنوان پرارجاع ترین دانشمند در زمینه علوم  1771مقاله علمی در مجالت و کتب علمی است و در سال  4777وی دارای 

 .گیاهی و جانوری معرفی شده است

تی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از فناوری ابداعی میلیون هکتار از اراضی جهان زیر کشت محصوال 404امروزه بیش از 

 .دکتر مونتاگو بهره می برد

به دانشمند مرحوم نورمن بورالگ بنیانگذار بنیاد جهانی جایزه غذا به پاس  4000اولین مدال طالی کشاورزی ایران در سال 

 .خدمات او در ایجاد انقالب سبز و نجات ده ها میلیون انسان اهدا شد

نخستین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسالمی ایران از امروز سوم خرداد تا پنجم در دانشگاه 

 .شهید بهشتی برگزار می شود

ارائه آخرین دستاوردهای علمی محققان درعرصه های گوناگون بیوتکنولوژی، جلب توجه مسووالن کشور به اهمیت بیوتکنولوژی 

های آن در سال های اخیر برای توسعه و پیشرفت کشور و معرفی توان و تجربه انجمن بیوتکنولوژی ایران به عنوان یک  وموفقیت

ساختار مردم نهاد و مشاوردر سیاست گذاری، ممیزی، تدوین قوانین و برنامه ریزی کالن کشور و اجرای برنامه های متعدد مرتبط 

 .هداف برگزاری این همایش استبا بیوتکنولوژی در سطح ملی از دیگر ا

کشت بافت گیاهی، میکروبیولوژی در کشاورزی، مهندسی ژنتیک گیاهی و ژنومیکس )بیوتکنولوژی پزشکی، بیوتکنولوژی گیاهی 

، بیوتکنولوژی دارویی و صنایع غذایی، بیوانفورماتیک و زیست سامانه ها، بیوتکنولوژی جانوری، مباحث اخالقی در (گیاهی

 .ی و بیوتکنولوژی صنعت ومعدن، ازمحورهای تعیین شده این همایش استبیوتکنولوژ

سخنران خارجی از کشورهای ژاپن، فیلیپین، هند، پاکستان، کویت، مغولستان و رئیس اتحادیه بیوتکنولوژِی 17در این همایش 

 .کشاورزی اروپا نیز حضور داشته و سخنرانی خواهند کرد

http://www.iana.ir/majles/item/11041-4.html 
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 متفرقه
 آیانا 1060خرداد  42, شنبه

 کرده  زمینی سرخ های کشاورزی؛ گمشده در رونق سیب بازار کتاب
اما آنچه ! ماه دیروز تمام شد، در حالی که همیشه یادآور نمایشگاه کتاب بوده و بس اردیبهشت (:ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

های اطراف برای  فود و ازدحام مردم در چمن های فست های اخیر بیشتر از کتاب در این نمایشگاه نمود عینی داشته، غرفه در سال

که به شکل غیرقابل کتمانی بر متن برتری یافته است و حتی سوژه  ای کرده بوده است، حواشی زمینی سرخ خوردن ساندویچ و سیب

گذرد و شاید برخی  لذا اگرچه چند روز از پایان نمایشگاه کتاب می. شود های طنز مهران مدیری کارگردان هم می یکی از برنامه

ای ما بسنده کردن  ی حاکم بر فضای رسانهزمان انتشار آن را با زمان برگزاری همخوان ندانند، اما کیست که نداند یکی از ایرادها

رغم  حال اگر این موضوع نمایشگاه کتاب باشد، چرا باید با یار مهربان، حتی به. ها به ایام خاص یک موضوع ملی است رسانی اطالع

مظلومیت کتاب  این که یک هفته بعد از نمایشگاه و فروکش کردن بوی انواع ادویه غذاهای حاضری نمایشگاه نامهربانی کرد و به

 ؟!انگیزتر است نپرداخت های کشاورزی غم که در این میان وضع کتاب

عنوان خبرنگار خبرگزاری تخصصی کشاورزی و با اجازه سردبیر خبرگزاری، گذری انداختم به حال و هوای نمایشگاه؛  لذا به

داد فرهنگی سال، آن هم نه تمام آن بلکه فقط بخشی ترین روی دهد از آشفته بازار مهم نمایشگاهی که روایتم از این رویداد خبر می

 !از آن

 های دانشگاهی، بدون هیچ امکاناتی غرفه

های کشاورزی و ارتباط بیشتر با آنها و خرید چند کتاب در این زمینه با هر سختی شده در شلوغی  برای آشنایی با ناشران کتاب

رفتم، رضا ( تاک)ر ابتدا به غرفه انتشارات تحقیقات و آموزش کشاورزی د. ناامیدکننده مترو خود را به نمایشگاه کتاب رساندم

خورشیدی در زمینه انتشارات  4000از سال : غالمی مدیر انتشارات با گالیه از استقبال خیلی ضعیف بازدیدکنندگان گفت

همیشه در نمایشگاه حضور  4001کنیم و از سال  های کشاورزی، دامپروری، باغبانی، شیالت و صنایع غذایی فعالیت می کتاب

در نمایشگاه حضور پیدا کردیم، اما استقبال از نمایشگاه کتاب  61عنوان کتاب چاب شده در سال  417ایم، امسال نیز با  داشته

 .طور قابل توجهی کم شده است به

نمایشگاه کتاب : گوید کند و می ها و کمبودهای نمایشگاه اشاره می آموختگان رشته شیالت به محدودیت در این غرفه یکی از دانش

کار  ها به ای در چیدمان غرفه های دانشگاهی اختصاص یافته است، هیچ سلیقه ها به کتاب ترین غرفه نظم است، گرم نمایشگاهی بی

گر  نظاره فروشان خیابانی تعدادی کتاب را جلوی خود پهن کرده و با استقبال کم بازدیدکنندگان تنها داران شبیه دست نرفته و غرفه

 .پیرامون خود هستند

 هر سال دریغ از پارسال

رئیس انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی نیز امسال را بدترین سال نمایشگاه کتاب اعالم  در غرفه بعدی، مژگان جعفری، نایب

های  کشاورزی در زمینهتوسط انتشارات آموزش و ترویج  61عنوان جدید کتاب منتشرشده در سال  17کند و با اشاره به  می

مشغول فعالیت در این بخش  4000از سال : گوید باغبانی، دامپروری، گیاهان دارویی، زراعی، طراحی منظره و فضای سبز می

ایم و مسئوالن  رو بوده ها روبه ایم و همیشه نیز با کمبود امکانات در سالن هستیم و از همان سال نیز در نمایشگاه شرکت داشته

 .اند ای بهبود وضعیت نکردهتالشی بر

 باید فاتحه کتاب و کتابخوانی را خواند

نیا،  رفتم و در آنجا با حسن ظهراب "مرز دانش"با نگاهی به اطراف و در جستجوی سایر ناشران کشاورزی، به غرفه انتشارات 

 .بازنشسته وزارت جهاد کشاورزی به گفتگو پرداختم
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ها و فخرفروشی به یکدیگر که  گذرانی جوان خوبی نشده و تنها محلی است برای تفریح و وقتاز نمایشگاه استقبال : وی اظهار داشت

 !ایم ما نیز به نمایشگاه کتاب رفته

با ادامه این روند باید فاتحه کتاب و کتابخوانی : فروشان دانست و افزود المللی کتاب را فرصتی برای اغذیه نیا نمایشگاه بین ظهراب

 .تواند با در نظر گرفتن بودجه به فکر چاره باشد دولت می خوانده شود و تنها

با باال رفتن قیمت کتاب، خرید برای دانشجویان با صرفه : های کتاب در نمایشگاه خبر داد و خاطرنشان کرد وی از خرید و فروش بن

 .های خود حتی با کمتترین قیمت به فروش برسانند دهند بن نیست و ترجیح می

های کاربردی بهبود وضعیت دانست، حرفی که به قول  زارت جهاد کشاورزی معافیت ناشران از مالیات را یکی از راهاین بازنشسته و

 .ها است عملی نشده است وی سال

 درصدی بازدیدکنندگان 13کاهش 

 .کننده است وکههای کتب کشاورزی ش ویژه غرفه های دانشگاهی و به اوضاع، بس ناجوانمردانه ناامیدکننده است و خلوتی غرفه

رسانی ضعیف در نمایشگاه و  کاربردی جهاد کشاورزی، به اطالع -فریدون مصدق مدیر غرفه انتشارات مؤسسه آموزش عالی علمی 

درصدی  17کند و با اشاره به اینکه انتشارات هشت سال است در نمایشگاه حضور یافته است، از کاهش  ها اشاره می نظمی غرفه بی

 .دهد های گذشته خبر می ر امسال نسبت به سالبازدیدکنندگان د

 اوضاع انتشارات دانشگاهی خیلی هم بد نبود

های گرگان، گلستان، گیالن و مازندران تنها کسی بود که در این بازدید  در ادامه این بازدید ناامیدکننده، سری به انتشارات دانشگاه

 .ادامه بازدید امیدوار کند با گفتن جمله اوضاع فروش کتاب بد نیست، توانست مرا به

 افت شدید نمایشگاه کتاب با انتقال به مصلی

ای بود که پا به آن گذاشتم و با شهرام مقصودی مدیر اجرایی انتشارات به گفتگو  ، آخرین غرفه"علوم کشاورزی ایران"انتشارات 

 .نشستم

شیالت، محیط زیست، منابع طبیعی، صنایع غذایی، تغذیه  های باغبانی، زراعت، علوم دامی، وی زمینه فعالیت انتشارات را در بخش

مشغول به فعالیت هستیم و از همان سال نخست در نمایشگاه شرکت  4000از سال : و فضای سبز اعالم کرد و اظهار داشت

 .دا کردتر شدن نمایشگاه کتاب هستیم و نمایشگاه با انتقال به مصلی افت شدیدی پی ایم و هر سال نیز شاهد ضعیف کرده

سازی را از دالیل استقبال کم  مقصودی، اوضاع نامساعد مالی مردم، نبود بودجه، افزایش قیمت کتاب و عدم فرهنگ

 .بازدیددکنندگان عنوان کرد

سال از  10های بسیار گرم و بسیار بسیار خلوت کتب دانشگاهی و کشاورزی در اندیشیدن گذشتن  در پایان گزارش خود از غرفه

نشده بودم و در حال نظاره قشر جوان مملکت خود که با اشتیاق در  المللی کتاب با این همه مشکالت برطرف نمایشگاه بینبرگزاری 

فودها افتاد و  های طوالنی فست المللی کتاب بودند که چشمم به صف های سلفی در گوشه و کنار نمایشگاه بین حال گرفتن عکس

زمینی  این مسافت در این شلوغی طاقت فرسای پایتخت، در خانه نشسته و سیبتصمیم گرفتم از سال آینده به جای طی 

در عوض طی این مسافت و ایجاد -کرده در خانه  زمینی سرخ ای بخورم و دوستان خود را نیز به چالش خوردن سیب کرده سرخ

 !/دعوت کنم -مزاحمت برای تعداد اندک مشتاقان کتاب

http://www.iana.ir/majles/item/11900-4.html 

 

 

http://www.iana.ir/majles/item/22687-1.html


 4931اول خرداد  اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

297 
 

 
 متفرقه
 خبرنگاران جوان - 106۱خرداد  41: تاریخ

 !فروش خاک زراعی به چه قیمت؟/ روید هایی که از دل آن بنا می زمین

ناپذیری به روند  داخل، صدمات جبرانسرمایه ملی است و فروش یا صادرات آن به کشورها، حتی خرید و فروش آن در  "خاک"

 .کند توسعه کشاورزی وارد می

امروزه در مجموع . خاک یکی از منابع باارزش و ضروری برای حیات کره زمین است: خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران

  17دهد و نزدیک به  درصد آن همواره محصول می  04.1از آن میان تنها درصد از خاک زمین، ویژه کشاورزی است که  04.40

 .عنوان چراگاه و کشتزار کاربرد دارد  درصد از خاک زمین به

های نادرست بشر رو به  سال زمان نیاز است به سادگی با فعالیت  177حال تصور کنیم خاکی که برای تشکیل هر سانتیمتر آن 

دانند و  بل ذکر است، هستند کشورهایی که به دلیل نداشتن خاک حاصلخیز قدر این نعمت خدادادی را میرود و البته قا نابودی می

 .روند هایی با خاک حاصلخیز می همچون جویندگان طال در غرب به سمت زمین

های بتنی  اما اکنون بلوکآورد  نوازی را برای مردم به ارمغان می های شمال با مناظر طبیعی از مزارع سبز، تصاویر چشم زمانی جاده

درصد اراضی ساحلی حاشیه دریای خزر   67جای این باغات و اراضی کشاورزی را گرفته است؛ به طوری که در حال حاضر بیش از 

ها نابود و مراتع  چند سالی است که در ایران شاهد هستیم جنگل. های شخصی و اماکن دولتی تبدیل شده است تخریب و به خانه

های کشاورزی افزوده شود و به همان مقدار ما همین اراضی زراعی را دستخوش تغییر و تحوالت  شوند تا به وسعت زمین ویران می

شود و به  تغییر غیرقانونی کاربری اراضی نیز یکی دیگر از اجحافاتی است که در حق این دیار می. کنیم تا از وسعت آن کم شود می

شود و همین تغییر نادرست و  سازی بنا می های صنعتی، مراکز دولتی و تفریحی و جاده خانهجای زراعت در آن ویالهای مجلل، کار

توان به فرسایش شدید خاک اشاره کرد که میزانش ساالنه  غیرقانونی اراضی پیامدهای وحشتناک را در پی دارد که از آن جمله می

های زراعی،  یکی از عوامل اصلی تغییر کاربری زمین. باالتر استباشد و از میانگین جهانی نیز  تن در هکتار می 41چیزی در حدود 

رویه کاالهای کشاورزی است که به دنبال آن فروش کم تولیدات و عدم حمایت از محصوالت داخلی سبب شد که  واردات بی

نین کوچک شدن مزارع همچ. کشاورزان انگیزه خود را برای تولید از دست دهند و شروع به فروش خاک زراعی یا زمین خود کنند

ترین  درنتیجه فروش زمین و تغییر کاربری آن آسان. باعث شده تولید در واحد سطح کاهش پیدا کند و بازده اقتصادی نداشته باشد

خاک سرمایه ملی است و فروش یا صادرات آن به کشورهای دیگر حتی . حل ممکن برای برون رفت از وضع موجود است و تنها راه

شود،  وقتی حرف از فروش خاک می. کند ناپذیری را به روند توسعه کشاورزی وارد می آن داخل کشور صدمات جبران خرید و فروش

ای و آهکی بودن خاکشان که امکان هیچ رویشی در آن وجود ندارد، همواره متقاضی  کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلیل ماسه

های اخیر طالب خاک  برند در این سال شورمان که نفت ما را به رایگان به تاراج میهای پولدار ک خاک ایران هستند؛ بنابراین همسایه

اقلیم دنیا،  40کشور ما ایران از . اند تا بتوانند محصوالت کشاورزی باکیفیت و مرغوب تولید کنند نیز شده  حاصلخیز و مرغوب ایرانی

ایم و توجه کشورهای  ت غذایی به مرحله خودکفایی نرسیدهاقلیم را در بخش کشاورزی خود دارد اما هنوز درمورد محصوال 44

عرب نشین حاشیه خلیج فارس نیز به این دلیل است که به جای این که به محصوالت کشاورزی ما وابسته باشند به دنبال منبع 

 .تتری خواهیم داش گردند و مطمئنا هر چه به بخش کشاورزی توجه بیشتری شود رشد اقتصادی مطلوب اصلی می

این صنعت محجور مانده در کشور نیازمند توجه و ارائه تسهیالت بیشتر است تا بتواند در عرصه صادرات عرض اندام کند و باید از 

 .های طبیعی و نیروی انسانی استفاده بیشتری شود پتانسیل

http://www.yjc.ir/fa/news/1401676/%D0%  

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5185909/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87
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 متفرقه
 فودپرس 1060خرداد ماه  1جمعه 

 ها های مفید و مضر برای سردمزاج خوراکی

 مصرف بیش از حد مواد لبنی، ترشی و نشاسته: متخصص طب سنتی با اشاره به خصوصیات افراد سردمزاج گفت <غذا و تغذیه

 .شود های شیرین مثل سکنجبین و مربا به آنها توصیه می برای افراد با مزاج سرد مضر است و در مقابل خوردن خوراکی

گیرند که افراد دارای  ها قرار می ها در دسته سرد مزاج های مختلف دو گروه از مزاج بندی مزاج در تقسیم: غالمرضا کرد افشاری گفت

افرادی که دارای مزاج سرد و تر هستند معموالً چاق، دارای پوست سفید و موهای کم . تندمزاج سرد و تر و سرد و خشک هس

 .شوند، کم انرژی، صبور و آرامند پشتی هستند این افراد کمتر تشنه می

و  خواب و معموالً با پوست تیره و خشک هستند و اغلب دقیق، منظم افراد با مزاج سرد و خشک الغر اندام، کم: وی ادامه داد

 .گر هستند محاسبه

مواد غذایی که برای افراد با مزاج سرد و تر مضر است مصرف بیش از حد مواد لبنی، ترشی و : این متخصص طب سنتی گفت

 .پاچه، ماهی تازه، شیربرنج و حلوا است زمینی، ماکارانی، سوپ جو، کله سرکه، برنج، سیب

انه، خیار، کاهو، گوجه، کدو، موز، آلو و اسفناج نیز برای این افراد توصیه های ترش، نارنگی، کیوی، هندو میوه: کرد افشاری گفت

 .شود نمی

روی در مصرف این نوع مواد غذایی عالیمی مثل نفخ شکم، دردهای مفصلی،  در صورت زیاده: این متخصص طب سنتی گفت

 .شود سینوزیت و مشکالت هضم برای این افراد مشاهده می

های  شود این افراد غذاهایی که مزاج گرم دارد را بخورند مثالً گوشت بره، گنجشک، بوقلمون، میوه میبنابراین توصیه : وی گفت

هایی مثل هل، دارچین، زعفران، زنجبیل، نعنا، ریحان، جعفری و آویشن  رسیده و شیرین مثل سیب، گالبی، نارگیل و انجیر و ادویه

 .شود توصیه می

توانند  ق، پسته، عسل، شیره خرمایی یا انگور نیز برای این افراد مفید است همچنین میبادام، گردو، فند: کرد افشاری گفت

 .شود، روغن زیتون یا روغن گردو را مصرف کنند های که با گوشت پرندگان تهیه می سکنجبین، مرباهای مختلف، آبگوشت

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 متفرقه
 فودپرس 1060خرداد ماه  0دو شنبه 

 0391حضور شرکت صنایع غذایی سحر همدان در نمایشگاه اگروفود 

سال متوالی در بیست و دومین  47شرکت صنایع غذایی سحر همدان با حضور پر رنگ خود بیش از  -اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

 .از این نمایشگاه استنمایشگاه اگروفود میزبان بازدیدکنندگان 

و در سالن مخصوص  06خرداد ماه در غرفه شماره  0تا  1به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا شرکت صنایع غذایی سحر همدان 

 . و در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران با برنامه های متنوع پذیرای میهمانان عزیز است(  6و  0) صنایع غذایی 

http://www.foodpress.ir/Post 
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 متفرقه
 فودپرس 1060خرداد ماه  5سه شنبه 

 اگر ماهی دوست ندارید این مطلب را بخوانید 

اگر شما هم جزو این . ندارندخواص غذایی ماهی بسیار است اما برخی افراد هم هستند که تمایلی به خوردن آن  <مواد غذایی

خودتان را قانع کردید که  نظیر آن آشنا شوید؛ شاید برای حفظ سالمت خودتان هم که شده،  افراد هستید، بهتر است با چند اثر بی

 .از این پس به خوردن ماهی رو آورید

 سازی قلبی مقاوم

 0های دریایی را میل کنند زیرا مقادیر باالی امگا  ر خوراکیشود که حداقل دو بار در هفته، ماهی و دیگ به همه افراد توصیه می

برای بدن ضروری  0اسیدهای چرب امگا . شود های قلبی عروقی می موجود در آن موجب تقویت قلب و کاهش خطر ابتال به بیماری

ها همچنین خطر ابتال به فشار خون  این چربی. ها الزمند شوند اما برای عملکرد مطلوب اندام هستند و اگرچه در بدن ساخته نمی

 .دهند را نیز کاهش می... باال، افزایش کلسترول، تری گلیسرید و 

 کاهش قند خون

تواند به کنترل  خود در نظر بگیرند زیرا عالوه بر تامین نیازهای غذایی می ها باید ماهی را به عنوان یکی از غذاهای اصلی دیابتی

های سرشار از جیوه مانند انواع وحشی پرهیز  شود این افراد از ماهی البته توصیه می. ها کمک کند مقدار قند موجود در خوراکی

با منشاء دریایی تاثیر قابل توجهی  0دهد که امگا  مطالعات اخیر نشان می. شود محسوب می 1کنند زیرا عامل پیشرفت دیابت نوع 

تر شوند که همین حالت باعث  ها نسبت به انسولین حساس شود سلول برای مقابله با دیابت و عدم تحمل گلوکز دارد زیرا باعث می

 .هی میل کنندشود که سه بار در هفته ما به افراد در معرض خطر ابتال به دیابت نیز توصیه می. شود کاهش قند خون می

 ها تضمین استحکام استخوان

برای مقابله با این مشکالت، بدن . کند هایی مانند پوکی استخوان بروز می یابد و بیماری ها کاهش می با افزایش سن، حجم استخوان

ماهی به . شوند ها را شامل می نیاز به دو ماده معدنی مکمل و اساسی یعنی کلسیم و فسفر دارد که بخش مهمی از استخوان

 .کنند ها کمک می شوند و به استحکام استخوان خصوص ماهی روغن، کپور و آزاد منبعی غنی از فسفر محسوب می

 تقویت ضریب هوشی

ها  تا مدت. شود آور تحقیقات این است که مصرف منظم ماهی در نوجوانان موجب افزایش ضریب هوشی می یکی از نتایج تعجب

اند اما  گرچه اجزای مغز به طور اساسی از فسفر تشکیل شده. یر به خاطر وجود فسفر ماهی استشد که این تاث پیش تصور می

است که  0بدن معموال دچار کمبود اسیدهای چرب امگا . عملکرد این نمک معدنی روی قشر خاکستری همچنان مورد بررسی است

جالب است بدانید که . شناختی دارند  های پیشگیری از تحلیلها همچنین نقش اساسی در  این چربی. ها و فواید بسیار دارند عملکرد

 .های بدن است فسفر در بدن به شکل فسفات پتاسیم، سدیم یا کلسیم وجود دارد و بخش قابل توجهی از تجمع آن در استخوان

 ها تاخیر در بروز چین و چروک

های آزاد و دریافت  دل بین تولید رادیکالها از عالئم آن هستند در نتیجه عدم تعا پیر شدن پوست که چین و چروک

کنند و مقدار بسیار کم  ها را تسریع می های آزاد به مقدار خیلی زیاد، پیرشدن سلول رادیکال. کند ها بروز می اکسیدان آنتی

های آزاد،  رادیکالبرای کاهش آسیب  0مصرف ماهی عالوه بر تامین امگا . توانند با عملکرد آنها مقابله کنند ها نمی اکسیدان آنتی

 .رساند ، سلنیوم و روی را به بدن میA ،E اکسیدانی مانند ویتامین ها و مواد معدنی با خاصیت آنتی انواع ویتامین

 تسریع شیردهی

مصرف ماهی برای بهبود شیردهی به مادران جوان توصیه . ماهی حاوی ترکیباتی است که برای رشد مطلوب کودک عالی است
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البته باید توجه داشت که . دهد در دوران بارداری نیز مفید است زیرا خطر تولد زودهنگام جنین را کاهش می همچنین. شود می

به عالوه باید از مصرف غذاهایی که با ماهی خام . های وحشی مانند آزاد و تن حاوی جیوه هستند که برای کودک مضر است ماهی

 .شود نیز اجتناب کرد تهیه می

 حفظ سالمتی

دهد که  مطالعات اخیر نشان می. تواند با دردهای معمول روزمره مقابله کند زیرا این غذای دریایی، خواص ضد التهابی دارد میماهی 

کند که مسئول  را تقویت می B های در واقع مصرف منظم این روغن لنفوسیت. ها را در خود دارد روغن ماهی قدرت بهبود بیماری

و فسفر  B ،D های همچنین موجب احساس سرزندگی و تحرک به خاطر ویتامین. هاست باکتری ها و مقابله با تهاجمات ویروس

 .شود موجود در آن می

http://www.foodpress.ir/Post 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.foodpress.ir/Post


 4931اول خرداد  اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

272 
 

 متفرقه
 ایسنا - 106۱خرداد  8جمعه 

 طلبان از انبارهای خالی حبوبات فرصتسودجویی 

در پی تغییر قیمت برخی حبوبات از جمله عدس، رییس بنکداران مواد غذایی علت این موضوع را سودجویی و اضافه خواهی فرصت طلبان 

دیگر افزایش قیمت این  ای ندارند شاید دلیل البته با توجه به اینکه آخر فصل است و کشاورزان در انبارهای خود ذخیره: عنوان کرد و گفت

 .موضوع باشد

دانند چون اگر  ای دلیل افزایش قیمت عدس را کاهش عدس کانادایی در بازار می عده: وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد محمد آقاطاهر در گفت

اهش کشت عدس در کانادا و عدس کانادایی به کشور وارد نشود تولید داخلی در این زمینه پاسخگو نیست ولی موضوع مهم این است که ک

 .کمبود آن را در بازار نداریم

ای دلیل این افزایش قیمت را افزایش تعرفه واردات عنوان می  عده: وی با بیان اینکه در زمینه تولید عدس هنوز به خودکفایی نرسیدیم، گفت

 .برای این افزایش قیمت عنوان کردتوان دلیل دیگری  کنند که این موضوع نیز صحت ندارد؛ بنابراین به جز سودجویی نمی

 تومان است،  9177تومان و با حجم بسیار باال حدود  9077آقاطاهر با بیان اینکه در حال حاضر قیمت خرید عدس از بنکداران تقریبا کیلویی 

 .افزایش قیمت همین موضوع باشدبا توجه به اینکه آخر فصل است و کشاورزان در انبارهای خود ذخیره ای ندارند شاید دلیل دیگر : ظهار کرد

در حبوبات دیگر مثل لوبیا قرمز یا لپه افزایش قیمت ناچیزی داشتیم و از حدود تیرماه : رییس بنکداران مواد غذایی در عین حال بیان کرد

 .فصل برداشت حبوبات آغاز شده و نخود، عدس و بقیه حبوبات به مرحله برداشت می رسند

داران عرضه  کنند با سود سه درصدی به مغازه زمانی که بنکداران، کاالیی را از کارخانه خریداری می: گفت وی در بخشی از سخنان خود

 .کنند درصدی آن کاال را در بازار مصرف عرضه می 41تا  47داران نیز با سود  فروشند و مغازه می

توانند به صورت  داران، مردم نیز می خواهد شد، عالوه بر مغازه ای که در ماه مبارک رمضان برگزار العاده در فروش فوق: آقاطاهر یادآور شد

 .فروشی در اقالم پرمصرف ماه رمضان توسط بنکداران موادغذایی اجرایی خواهد شد مستقیم از بنکداران خرید کنند و در واقع خرده

http://www.isna.ir/fa/news/61707071110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isna.ir/fa/news/94030804548
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 - 60/40/41فارس

 !اقتصاد مقاومتی و این همه واردات؟/ کاریم درصد می 90درصد خاک ایران قابل کشت است اما فقط  13
را باید از محور کشاورزی شروع کرد، کشاورزی و محیط زیست مجلس با بیان اینکه توسعه   مشاور کمیسیون آب،

صنعت و کشاورزی مکمل یکدیگرند و هیچ تئوری اقتصادی تقویت صنعت را بدون تأمین امنیت غذایی کشور : گفت

 .کند قبول نمی

: ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  کشاورزی و محیط زیست مجلس در گفت  غالمرضا یاوری مشاور کمیسیون آب،

 .واردات محصوالت کشاورزی در شرایط کنونی برای کشور تهدید است

اقتصاد مقاومتی مفهومی است که با تکیه بر منابع داخلی کشور   :وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی، افزود

 .شود ن اقتصادی در صورت تهدیدات خارجی برای تأمین مواد غذایی مردم مشکلی ایجاد نمیگیرد و در چنی شکل می

درصد منابع  60کنیم که مشکل آب و محدودیت منابع آبی دارد، اما مدیریت  رغم اینکه در کشوری زندگی می علی: وی تصریح کرد

 .آبی در اختیار خودمان است

از کل   :کشاورزی باید منابع را شناسایی و مطابق آن الگوی کشت مناسبی تهیه کرد، گفت یاوری با بیان اینکه برای تولید در بخش

 .درصد آن زیر کشت است 40درصد قابلیت کشاورزی دارد، در حالی که تنها  10مساحت کشور 

روی تکنولوژی  وری در بخش کشاورزی باید برای افزایش بهره: کشاورزی و محیط زیست مجلس تصریح کرد  مشاور کمیسیون آب،

 .ریزی و مطالعه کاالهای مورد نیاز کشور را تولید و تأمین کرد گذاری کرد و با برنامه سرمایه

 آبی  بر در شرایط کم صادرات محصوالت آب* 

یاوری با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی بخش کشاورزی باید الگوی کشت براساس اقتصاد مقاومتی و شرایط 

بر هستند و با  شود، جزء محصوالت آب در حال حاضر بسیاری از محصوالتی که تولید و صادر می: صادی کشور ارائه کند، گفتاقت

 .کنیم شود، بلکه آب را هم صادر می ما نمی این کار نه تنها منفعتی نصیب

باید   :بری آنها تعیین شود، گفت ن آبشده محصوالت صادراتی در بخش کشاورزی باید براساس میزا وی با بیان اینکه قیمت تمام

 .آوری دارد مشخص شود که محصوالت صادراتی کشاورزی چقدر برایمان منفعت و ارز

رغم تأکید به تولید محصوالت اساسی در داخل کشور کاالهایی مثل  عضو هیأت علمی دانشگاه در پاسخ به این سؤال که چرا علی

قلم عمده وارداتی به کشور در سال گذشته بوده و این اتفاق ناشی از چیست،  1سویا جزء  دانه گندم خوراکی، ذرت، برنج و کنجاله

قبل از تصویب قانون انتزاع متولی تولید و واردات محصوالت کشاورزی از یکدیگر جدا بودند، به طوری که امر تولید به : تصریح کرد

ریزی برای واردات هم به وزارت  ود، اما با تصویب قانون انتزاع برنامهعهده وزارت کشاورزی و امر واردات به عهده وزارت بازرگانی ب

 .کشاورزی سپرده شد

شود که واردات سال به سال  های اقتصاد مقاومتی مشخص شده ولی درواقع دیده می گوید برنامه دولت همیشه می: وی افزود

رف حمایت از کشاورزی و کشاورزان سایر نقاط دنیا که از ای که باید صرف حمایت از کشاورزی شود، ص یابد و آن بودجه افزایش می

 .شود کنیم می آنجا محصول وارد می

 ها شود، نه واردات منابع داخلی صرف زیرساخت *

های  سال گذشته فراز و نشیب 07واردات کاالهای اساسی در : کشاورزی و محیط زیست مجلس بیان داشت  مشاور کمیسیون آب،

توانستیم از کشاورزان به طور منطقی حمایت کنیم و به سمت خودکفایی پیش رویم، قطعاً  ها می طی این سال زیادی داشته، اما اگر

http://www.farsnews.com/
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توانستیم به منابع تولید داخلی تزریق کنیم تا با ایجاد درآمد و شغل رفاه نسبی برای  شد را می این مبلغی که صرف واردات می

 .کشاورزان فراهم شود

در کشاورزی باید یک : ا بیان اینکه مشکل ما در کشاورزی نداشتن برنامه منسجم است، اظهار داشتعضو هیأت علمی دانشگاه ب

 .مان از آغاز تا نقطه هدف باید مشخص و معین باشد استراتژی مشخص توسعه داشته باشیم و در آن مسیر حرکت

کنند و در صورت  ر این بخش واکنشی عمل میمداران د سیاست: وی با اشاره به یکی از نقاط ضعف در بخش کشاورزی تصریح کرد

دهند، درحالی که باید به صورت کنشی عمل کرد، یعنی باید یک برنامه مدون ده ساله برای  کم بودن محصول دستور واردات می

 .آینده ترسیم کرد

کشت محصوالت اساسی  سطح زیر: شود، افزود یاوری با بیان اینکه ساالنه میلیاردها دالر صرف واردات محصوالت اساسی می

 .وری پایین است باالست، اما عملکرد و بهره

تن است،  1متوسط تولید گندم در یک هکتار در جهان حدود : کشاورزی و محیط زیست مجلس تصریح کرد  مشاور کمیسیون آب،

ید گندم را افزایش داد، به راحتی درصد کارایی تول 17تن است، بنابراین اگر بتوان فقط  0تر از  درحالی که این رقم در کشورمان کم

 .توان در تولید این محصول خودکفا شد می

در زمینه تولید چغندر قند و شکر تمام منابعی : پذیر نیست، گفت گیری از تکنولوژی امکان وی با بیان اینکه عملکرد باال بدون بهره

تر از دنیاست و این امر حاکی از آن است که باید در  وری ما پایین بهرهکنیم، اما  رود را استفاده می که در دنیا برای تولید به کار می

 .برتر کمک بگیریم  شیوه آبیاری و کشت از تکنولوژی

میلیون نفر را ندارد آیا این  43ای معتقدند که این کشور ظرفیت تأمین غذای بیش از  وی در پاسخ به این سؤال که عده

این بحث که های خوبی در اختیار داریم و  ز نظر کشاورزی امکانات و پتانسیلا: نظر درست است یا نه، اظهار داشت

 .میلیون نفر را نداریم، کامال ً غلط و غیرمنطقی است 43توان تولید غذای بیش از 

ار اند این مطلب را قبول ندارند چراکه امکانات کشور از جمله در اختی کارشناسانی که در بخش کشاورزی کار کرده: وی افزود

 .های بالقوه را به بالفعل تبدیل کرد داشتن مرزهای آبی قابل مالحظه و شرایط آب و هوایی خوب، زیاد است، اما باید پتانسیل

 کنند کشورهای توسعه یافته از کشاورزی غفلت نمی* 

توان  ای را نمی یافته عههیچ کشور توس: یاوری در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا راه توسعه کشور کشاورزی است، گفت

دهد دو مقوله صنعت و کشاورزی پشتیبان یکدیگرند و هر دو باید  افتاده باشد، زیرا تجربه نشان می یافت که از لحاظ کشاورزی عقب

 .با هم جلو بروند

ذای کافی مردم را تأمین توان صنعت را تقویت کرد، اما غ نمی: وی با بیان اینکه توسعه را باید از محور کشاورزی شروع کرد، افزود

 .کند نکرد و هیچ تئوری اقتصادی این را قبول نمی

های  ها و بخش زند، بدین معنا که برای رشد و توسعه باید فعالیت گروه زنجیره ارزش در دنیا حرف اول را می: یاوری تصریح کرد

های مختلف تقاضا  زیرا با افزایش درآمد بخش مختلف ازجمله کشاورزی، صنعت و خدمات تقویت شود و آنها را به هم پیوند داد،

 .آید یابد و چرخه اقتصادی به حرکت درمی برای خرید کاال افزایش می

آبی آیا باید بین توسعه کشاورزی و حفظ منابع موجود  عضو هیأت علمی دانشگاه در پاسخ به این سؤال که در شرایط کنونی و کم

های نوین آبیاری است و رفتن به سوی  رای این مسئله استفاده از و گسترش روشتنها راه حل ب: آب اولویت قائل شد، گفت

 .ای است های گلخانه های نوین از جمله کشت شیوه

 محدودیت منابع در همه کشورها وجود دارد* 
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ها شد، بلکه  یتهای مختلف محدودیت منابع داشته باشد، بنابراین نباید تسلیم محدود هر کشوری ممکن است در زمینه  :وی افزود

 .گیری از دانش و تکنولوژی باید به دنبال رفع آن باشیم با بهره

 خودکفایی در محصوالت اساسی خواست نظام است* 

خودکفایی در تولید محصوالت   :وی در پاسخ به این سؤال که چقدر به خودکفایی در تولید محصوالت کشاورزی اعتقاد دارید، گفت

ی است، اما در کنار توجه به این مقوله نباید از مزیت در تولید محصوالتی مانند پسته و زعفرات غفلت کشاورزی خواست نظام اسالم

 .کرد

خودکفایی در کشاورزی یعنی تولید کاالهای اساسی مورد نیاز مثل گندم، جو، برنج، ذرت سب زمینی و پیاز در : یاوری اظهار داشت

 .صوالت واردکننده هستیمکه در تمام این مح کشور انجام شود، در حالی

خودکفایی به معنای صفر کردن واردات نیست، اما باید محصوالتی با ارزش باال تولید و صادر کرد   :عضو عیأت علمی دانشگاه گفت

 .تا تراز تجاری مثبت شود

برخی محصوالت کشاورزی نسبی تولید   با ایجاد الگوی کشت مناسب و حمایت از کشاورزان مطمئناً هم از مزیت: یاوری بیان داشت

 .توان در مسیر خودکفایی گام برداشت شویم و هم می غافل نمی

ساالنه رقم   :کشاورزی و محیط زیست مجلس در پاسخ به این سؤال که لطمه واردات به کشور چیست، گفت  مشاور کمیسیون آب،

توان برای جوانان شغل ایجاد  ری آن در داخل میگذا شود درحالی که با سرمایه قابل توجهی از درآمدهای نفتی صرف واردات می

 .کرد

رویه بزرگترین ضربه اقتصادی به کشور و آیندگان  واردات بی: شود، افزود وی با بیان اینکه از تولیدکنندگان داخلی حمایت نمی

 .است

کشور است و امیدواریم دولت  های جاری بدترین حالت ممکن برای یک ای مانند نفت برای تأمین هزینه فروش سرمایه: یاوری گفت

 .ریزی مسیر توسعه در کشاورزی را فراهم کند تدبیر و امید با برنامه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40617074777707 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 60/40/40فارس

 شود نمایشگاه توسعه صادرات و رونق صنعت دام، طیور و آبزیان در تبریز برگزار می

های  مرداد در مرکز نمایشگاه 0تیر تا  33سیزدهمین نمایشگاه توسعه صادرات و رونق صنعت دام، طیور و آبزیان ایران 

 .شود المللی تبریز برگزار می بین

در مرکز نمایشگاهی بین المللی  4061مرداد  1تیر تا  07سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تبریز از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .شود هزار متر مربع برگزار می 41تبریز و در فضایی بالغ بر 

شود که عرصه مبادالت بازرگانی میان بازار  اری تلقی میاین رویداد در شمال غرب کشور به عنوان یک رویداد اقتصادی و تج

های دام و طیور تبدیل خواهد  سازد و خود به کانون دیدارهای تجاری و صادرات فرآورده کشورهای خارجی همجوار را فراهم می

 .شد

تبادل نوآوری و فن آوری  این رخداد فرصتی منحصر به فرد برای جذب سرمایه گذاری ، انتقال دانش فنی و: براساس این گزارش

 .ها است

اقدامات و تدابیر اندیشیده شده برای تسهیل حضور غرفه داران و بازدیدکنندگان از داخل و خارج از کشور اطالع رسانی گسترده در 

لوازم  رسانه های تخصصی بین المللی و داخلی، ارائه خدمات و تسهیالت در زمینه حمل و نقل، ترخیص کاال، ساخت غرفه، تامین

نمایشگاهی، خدمات ویزا ، بلیط و هتل و تسهیالت سفر به شهر تبریز و ایجاد فرصت و امکان تهیه بلیط آنالین و رزرو هتل برای 

 .اتباع خارجی است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40617071777146 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 60/40/47فارس

 های باری صادراتی بعد از افزایش قیمت سوخت درصدی گازوئیل کشتی 333رشد 
 3تصمیم دولت در مورد افزایش قیمت سوخت منجر به افزایش : رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران گفت

 .های باری صادراتی شد برابری گازوئیل کشتی

تصمیم یک شبه دولت در مورد افزایش قیمت سوخت : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سیدرضا نورانی در گفت

 .های باری در بنادر شده و این موضوع صادرات را با مشکل مواجه کرده است منجر به افزایش برابری گازوئیل کشتی

حموله کنند به طوری که شب گذشته یک م ها بارگیری نمی به دلیل گرانی سوخت و افزایش کرایه حمل و نقل، کشتی: وی افزود

تنی با باری مشابه در بندر عباس که قرار بود به بندر  177جات و امروز هم یک محموله دیگر  تنی از میوه، سبزیجات و صیفی 177

 .شارجه صادر شود روی زمین مانده و در حال خراب شدن است

افزایش چند : اضر به صادرات نیستند گفتنورانی با بیان اینکه با این اتفاق صادرات برای صادر کنندگان به صرفه نیست و آنها ح

شود به طوری که بازارهایی که سالها  برابری قیمت گازوئیل موجب روی کار آمدن رقبا و قبضه کردن بازارهای صادراتی ایران می

 .رود برای به دست آوردن آن وقت و هزینه صرف شده یک شبه از دست می

درصد گران شده اما سوخت وسایل  17در حالی که سوخت داخلی : هار داشترئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران اظ

 .درصد افزایش یافته است 077نقلیه برون مرزی 

 .زند تصمیمات یک شبه به نفع صادرات نیست و تصمیمات غیراصولی لطمات سنگینی را به ساخت اقتصاد کشور می: وی افزود

ریزی  کرد تا صادر کنندگان در سال جاری اقدام به برنامه را از سال قبل اعالم می ها دولت باید افزایش قیمت: نورانی تصریح کرد

 .کردند می

های حمل بار که برای صادرات انواع محصوالت از جمله محصوالت  برابری گازوئیل کشتی 0براساس این گزارش افزایش قیمت 

یمت سوخت اعالم کرده که هیچ افزایش قیمتی در وسایل شود در حالی رخ داده که دولت در پی افزایش ق کشاورزی استفاده می

 .های مرتبط نباید به بهانه افزایش قیمت سوخت صورت پذیرد حمل و نقل و سایر قسمت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40617070777161 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 60/40/49فارس

 میلیون هکتار اراضی کشاورزی در کشور 90.0وجود 
میلیون هکتار اراضی کشاورزی در کشور  90.0معاون حفظ کاربری و یکپارچگی سازمان اراضی کشاورزی از وجود 

روستایی جاسازی شدند به سبب این های هادی  بخشی از اراضی کشاورزی که در محدوده طرح: خبر داد و گفت

 .نامه باید از این طرح خارج شوند تفاهم

نژاد ظهر امروز در نشست خبری گردهمایی مدیران امور اراضی منطقه یک کشور  از مشهد، فرید صیدی خبرگزاری فارسبه گزارش 

های خراسان رضوی و  مدیران اراضی استان: این گردهمایی حضور دارند، اظهار کرد استان کشور در 44در مشهد با بیان اینکه 

شمالی، تهران، فارس، اصفهان، قم، البرز، قزوین، گیالن، مازندران و گلستان در این گردهمایی برای بررسی موضوعات کاربری امور 

 .ها حضور دارند ها و دستورالعمل ها و نیز انتقال آخرین ابالغیه اراضی و عملکرد آنها، تنظیم برنامه

واگذاری اراضی ملی و دولتی، وصول درآمدهای اجاره و فروش : وی به برخی از وظایف سازمان اراضی کشور اشاره کرد و افزود

ها هستند و بخشی از مسائل این جلسه به تبادل نظر پیرامون  اراضی، اجرای قانون حفظ کاربری اراضی از جمله این دستورالعمل

 .ها بوده که باید تا آخر امسال محقق شوند درآمدهای وصولی و تعهدات استان

 61های ویژه حفاظت کاربری اراضی در سال  معاون حفظ کاربری و یکپارچگی سازمان اراضی کشاورزی کشور، با بیان اینکه گشت

های غیر  بتوان به سرعت با تغییر کاربریهای یگان حفاظت به این منظور طراحی شدند که  گشت: تداوم خواهد داشت، تصریح کرد

 .مجاز برخورد و از اراضی کشاورزی حفاظت کرد

توان  های غیرمجاز را می اخبار تغییر کاربری: خبر داد و اظهار کرد 404نژاد از فعالیت سامانه ارتباطی اراضی کشور با شماره  صیدی

 .شوند خورد شود؛ اراضی زراعی و باغی با این سامانه ثبت میاز طریق این سامانه دریافت کرد تا به موقع با متخلفان بر

بخشی از اراضی کشاورزی که به طور ناصحیح در محدوده : نامه بین امور اراضی کشور و بنیاد مسکن اشاره کرد و گفت وی به تفاهم

 .نامه باید از این طرح خارج شوند های هادی روستایی جاسازی شدند به سبب این تفاهم طرح

: هزار متر زمین است، اظهار کرد 1اون حفظ کاربری و یکپارچگی سازمان اراضی کشاورزی کشور با بیان اینکه سرانه هر ایرانی مع

میلیون هکتار است ولی چون هنوز طرح کاداستر در مورد اراضی انجام نشده سازمان  40.0درصد و  44اراضی کشاورزی در کشور 

 .ار اعالم کرده استمیلیون هکت 49.0آمار این عدد را 

اراضی حریم شهر اگر کارکرد کشاورزی دارند باید باقی بمانند ولی چنانچه نیاز به توسعه شهری بود باید با : وی خاطرنشان کرد

 .های مرتبط به شهر الحاق شوند هماهنگی سازمان

، در صورت مشاهده تغییر کاربری 47ده بر اساس تبصره دو ما: معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی کشور ادامه داد

ای که باشد، با همکاری نیروی انتظامی و حکم دادستان باید آثار این تغییر کاربری از بین رفته و  غیرمجاز اراضی در هر مرحله

 .زمین به کشاورزی تبدیل شود

های اراضی کشور برای  فعلی به بخش ریزی توسعه شهری باید به نحوی باشد که افزایش جمعیت برنامه: نژاد تأکید کرد صیدی

 .سازی آسیب نرساند و سبب کاهش اراضی کشاورزی نشود احداث و ساختمان
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1060خرداد  40, یکشنبه

 ! ما دالل نیستیم 
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های تکثیر و پرورش و صادرات آبزیان با نگارش پاسخی رسمی و مکتوب به اظهارات 

 .روسای سازمان های دامپزشکی و سازمان شیالت ایران در رد وجود انحصار برای صادرات به روسیه، واکنش نشان داد

به دنبال انتشار خبری به نقل از ارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه تعاونی های تکثیر و ( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایرانبه گزارش 

پرورش و صادرات آبزیان که معتقد است صدور مجوز صادرات به روسیه با شبهه انحصار برای شرکت هایی خاص توام بوده است و 

دامپزشکی و سازمان شیالت ایران نیز در اظهاراتی به تکذیب ادعای هرگونه انحصار به دنبال این نظر، روسای سازمان های 

پرداختند، مدیرعامل اتحادیه یادشده، در جوابیه ای که متن آن عینا و بدون دخل و تصرف منتشر می شود، کوشیده تا بر ادعای 

 .های آبزی را موجه نداند خود صحه گذارد و مخالفت دو سازمان یاد شده با صادرات از سوی سایر شرکت

 بسمه تعالی

 (ایانا)سردبیر محترم خبرگزاری محترم کشاورزی ایران

 .سالم علکیم

، پیرو انتشار خبر ایجاد انحصار در صادرات محصوالت شیالتی ایران به روسیه و مطالب عنوان شده در پاسخ به آن توسط "احتراما

شیالت ایران در آن رسانه، توضیحات ذیل جهت تنویر افکار عمومی ارسال می روسای محترم سازمان دامپزشکی کشور و سازمان 

 .مزید امتنان خواهد بود که نسبت به درج آن اقدام گردد. گردد

میلیارد دالر واردات محصوالت شیالتی از نقاط مختلف جهان داشته که  0/1روسیه بیش از  1740برابر آمار موجود در سال -4

لذا با توجه به موقعیت ممتاز ایران در منطقه و وجود راه . ع میگو یکی از اقالم وارداتی به آن کشور بودههزارتن انوا 407فقط 

 .دریایی فی مابین دو کشور اهمیت این بازار بزرگ برای صادرات محصوالت شیالتی ایران بیش از پیش روشن می گردد

صاد جمهوری اسالمی ایران، این اتحادیه با همکاری صندوق توسعه قانون بخش تعاونی اقت 10ماده  9لذا در راستای اجرای بند 

صادرات آبزیان ایران خود را مکلف به پیگیری رفع موانع صادرات محصوالت شیالتی به این بازار بزرگ و استراتژیک دانسته و از این 

مهم ترین موانع غیر تجاری پیش رو بود که از رو با بررسی های انجام داده، نبود موافقتنامه قرنطینه دامی فی مابین دو کشور از 

، وزارت (سازمان دامپزشکی کشور، سازمان شیالت ایران )از طریق مراجع ذی ربط مانند وزارت جهاد کشاورزی  4006سال 

ا پیگیری این امر ر... امورخارجه و سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق تعاون ایران، سازمان کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و 

یادداشت تفاهم نهمین نشست کمیسیون  47-6به گونه ای که با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران موضوع در بند . نمود

با وجود این . مورد تاکید قرار گرفت( در تهران برگزار گردید 17/9/4067که درتاریخ )همکاری های تجاری و اقتصادی دو کشور 

چرایی عدم انجام موضوع را از سازمان  41/47/4067جددا صندوق توسعه صادرات آبزیان در تاریخ تفاهم و عدم اجرای عملی آن م

در ادامه راه سازمان دامپزشکی نبود اعتبار برای دعوت از طرف های روسی را یک مشکل عنوان کرد که . دامپزشکی پیگیری کرد

ه های این دعوت را متقبل شد که درصورت جلسه نشست هزین 11/41/4067مورخ  71-490/0بالفاصله صندوق طی نامه شماره 

مشترک سازمان شیالت و سازمان دامپزشکی و صندوق مورد تاکید قرار گرفت که باز نتیجه ای حاصل نشد و با پیگیری های انجام 

کشور مورد یادداشت تفاهم دهمین نشست کمیسیون دائمی همکاری های تجاری واقتصادی دو  44-0شده موضوع مجددا در بند 

مورخ  0099/07/61تاکید قرار گرفت و دوباره صندوق هزینه های پذیرش هیات روسی را تقبل نمود که موضوع طی نامه شماره 

مدیر کل محترم وقت دفتر قرنطینه و امور بین الملل سازمان دامپزشکی به مراجع ذیربط منعکس و باز هیچگونه  47/1/4061

در ادامه این داستان و پیگیری های متعدد از مراجع مختلف با طرح مشکل و موضوع عدم همراهی تا !!!! نتیجه ای حاصل نگردید
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جدی وزارت جهاد کشاورزی در حل این معضل، درجلسه ای که با حضور جناب آقای حجتی، وزیر محترم جهادکشاورزی برگزار 

جموعه وزارت مذکور و از جمله سازمان دامپزشکی گردید طرح موضوع توسط این اتحادیه صورت گرفت و بادستور اکید ایشان م

یادداشت تفاهم یازدهمین اجالس کمیسیون مشترک همکاری های  9-0کشور، مکلف به حل مشکل شدند تا در نهایت دربند 

ن اقتصادی دو کشور و سفر رئیس سازمان شیالت ایران به روسیه و حضور کار شناسان روسی بعد ازنزدیک به چهار سال در ایرا

اما گویا این تازه آغاز راه بود، چرا که . مشکل یکی از موانع غیر تجاری صادرات محصوالت شیالتی به این بازار بزرگ حل شد

سازمان شیالت ایران و سازمان دامپزشکی کشور با ایجاد انحصار در صادرات به روسیه عمال نتیجه پیگیری های چند ساله را به باد 

آمار صادرات محصوالت شیالتی ایران به روسیه منتشره توسط گمرک جمهوری ایران است که در ذیل  دادند که شاهد مدعا نیز

ک سایر ماهی ها بجز ماهی های آزاد اقیانوس آرام، اقیانوس اطلس و ماهی آزاد دانوب و ماهی قزل آال ) 70704677تعرفه شماره 

دالر صادرات توسط این شرکت ها  19600کیلوگرم وارزش  0617ن به وز(یخ زده باستثنای یخ زده، باستثنای جگر و تخم ماهی 

داشته ایم و خوب است که آقایان مدعی صادرکننده، به این آمار توجه ویژه داشته باشند و آن را با حجم این بازار مقایسه کنند که 

 .ندارد)...( آمار صادرات ما جز نشان از 

1 -

مبادرت به امر صادرات و واردات کاال به صورت تجاری مستلزم  "ردات آمده است که قانون مقررات صادرات و وا 0در ماده -4-1

 .بنا براین هرکس که دارای کارت معتبر بازرگانی است می تواند در این عرصه وارد شود  "داشتن کارت بازرگانی است 

گاه ها وکارخانه ها ی تولید وتهیه فرآورده نظارت بهداشتی کشتار "قانون سازمان دامپزشکی آمده است که 0در بند و ماده  -1-1

ودر هیچ کجای این قانون وظیفه ای دیگر برای دخالت غیر فنی و بهداشتی برای محدودیت تجارت دیده نشده  "های خام دامی 

 .است 

هدایت ونظارت  "ف به قانون حفاظت وبهره برداری از منابع آبزی تنها موظ 0ماده  1سازمان شیالت ایران نیز با توجه به بند  -0-1

بدون "برکلیه فعالیت های صیادی، تکثیر و پرورش آبزیان، عمل آوری، صادرات و واردات آبزیان توسط اشخاص حقیقی وحقوقی 

 .دارا بودن قید ایجاد انحصار است

( مدظله العالی)ری توسط مقام معظم رهب 11اما با تغییرات در فضای اقتصادی کشور و پس از ابالغ سیاست های کلی اصل  -1-1

ممنوع اعالم شده ( مشابه این موضوع)فروش یا خرید اجباری  11و تبدیل این سیاست ها به قانون و صراحت آن در بند و ماده 

 .است

که می توان به آن برای جلوگیری از این انحصار اشاره کرد، وجود .... و قوانین متعدد دیگری از جمله قانون برنامه پنجم و -1-1

 .ددار

از این رو مالحظه می فرمایید که سازمان دامپزشکی که حسب گفته رئیس محترم آن مسئولیت تشخیص واسطه تجاری و تولید 

را ندارد و تنها بایستی در چارچوب قانونی تعیین شده انجام وظیفه نماید و کار تجارت را به اهل فن آن بسپارد در این .... کننده و

 .ود به وظیفه نظارت بر بهداشت و کنترل کیفی بپردازدوخ. امر مداخله نموده است

برادر گرامی جناب آقای عسگراوالدی، رئیس محترم اتاق . اینجا خوب است به نکته ای که خالی از لطف نیست هم اشاره کنم

جناب آقای بازرگانی مشترک ایران و روسیه یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان خشکبار به روسیه هم می باشد؛ خوب است که 

دکتر خلج، رئیس محترم سازمان دامپزشکی کشور آدرس مزارع و باغات ایشان را نشان دهد، چرا که از دید ایشان تولیدکننده تنها 

ضمن آنکه عملکرد آن سازمان در عدم رفع مانع صادرات (. با عرض پوزش از جناب آقای عسگراوالدی)می تواند صادرکننده باشد 

 .به روسیه نیز جای سوال و ابهام فراوان داردسایر محصوالت دامی 
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اما جناب آقای دکتر صالحی رئیس محترم سازمان شیالت ایران نیز باید پاسخگو باشند که چرا لیست اعضای این اتحادیه را که 

شان به عنوان یک مناسب است که ای. متقاضی کار در روسیه بودند نادیده گرفته و عنوان نموده اند که متقاضی دیگری وجود ندارد

، در حل سایر مسایل و مشکالت ...متخصص بازاریابی محصوالت شیالتی، به جای بیان اصطالحاتی نظیر دالل، واسطه تجاری و 

پیش روی صادرات به روسیه از جمله مشکل حمل و نقل، مسایل بانکی و تخصیص یارانه های مناسب جهت بازاریابی و بازارسازی 

همراهی و اقدام نمایند تا حداقل بخشی از پیش بینی ایشان برای ( قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی با توجه به .... ) و

همچنین با حذف حضور واسطه ها و دالل های در بازارهای . صادرات محصوالت شیالتی به روسیه در سال جاری محقق گردد

 ./داخلی نیز آرامشی در بازار به وجود آورند

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11070-4.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1060خرداد  48, جمعه

 بازید حجتی از مجتمع پرورش گاو شیری یک هزار راسی بخش ساردوئیه در کرمان 
علوفه در کنار احداث مجتمع های دامداری باید تعریف شود زیرا دامداری بدون کشت علوفه صرفه و توجیه کشت 

 .اقتصادی ندارد

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی وزیر جهاد ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

اگر خواهان : گاو شیری هزار راسی بخش ساردوئیه در جنوب استان کرمان افزودکشاورزی در حاشیه بازید از مجتمع پرورش 

 .دامداری پایدار هستیم باید علوفه مورد نیاز دام ها تامین شود

کشت علوفه مورد نیاز این مجتمع در شهرستانی : وی با اشاره به موقعیت مجتمع هزار راسی پرورش گاو شیری ساردوئیه اظهار کرد

 .آن، توجیه اقتصادی ندارد و باید از هم اکنون به فکر رفع این مشکل بوددیگر و حمل 

 .در کنار توسعه کشاورزی باید فروش و بازاریابی محصوالت تولید شده نیز در توجه شود: وی ادامه داد

از این بخش کوتاه اگر بازار فروش محصوالت کشاورزی تامین و پیش بینی شود، دست واسطه ها : وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

 .خواهد شد

تاکید داریم قبل از بهره برداری این مجتمع باید مشکل تامین علوفه بر طرف شود و زمینی در اختیار سرمایه : وی تصریح کرد

 .گذاران برای کشت علوفه قرار گیرد

مثال برای رفع مشکل فروش به عنوان : وی با اشاره به مشکل فروش برخی از محصوالت کشاورزی در جنوب استان کرمان گفت

 .گوجه فرنگی باید در کنار بازاریابی، صنایع تبدیلی احداث شود

خرید محصول از سوی دولت و غیر قابل استفاده ماندن و نهایتا خراب شدن محصول، کار درستی نیست و باید در : حجتی افزود

 .زمینه فروش و بازاریابی محصوالت فکر اساسی اندیشیده شود

عملیات اجرایی احداث : بود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان نیز در جریان این بازدید، گفتمعاون به

 .آغاز شد 4001مجتمع گاو شیری هزار راسی بخش ساردوئیه از سال 

به این منطقه تامین شده و اعتبار احداث این مجتمع از محل اعتبارات سفر رهبر معظم انقالب اسالمی : جهانگیر مشایخی ادامه داد

 .میلیون ریال در این زمینه هزینه شده است 609میلیارد و  41تاکنون 

 .تن تولید شیر و گوشت دارد 177مجتمع گاو شیری ساردوئیه ساالنه هفت هزار و : وی افزود

 .قیم اشتغال ایجاد کرده استنفر نیز یه صورت غیر مست 117نفر به طور مستقیم و برای  417این مجتمع برای : وی ادامه داد

وزیر جهاد کشاورزی در بدو ورود به منطقه جنوب استان کرمان از باغ های گردوی سرما زده و خسارت دیده بخش ساردوئیه نیز 

 077پنج هزار و : رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران گفت.بازدید کرد

هکتار از باغ های گردو جنوب  077سه هزار و : سیدیعقوب موسوی ادامه داد.اغ گردو در جنوب استان کرمان وجود داردهکتار ب

استان کرمان که عمده آن ها در بخش ساردوئیه است به دلیل سرمای شدید اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری به صورت کلی 

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه .یز به دلیل خسارت سرما به درختان از بین رفتهزار تن گردو ن 6درصد خسارت دیدند و  477و 

هکتاری درختان سردسیری مجهز به سیستم آبیاری تحت  11سفر به بخش ساردوئیه از مرکز خدمات کشاورزی ساردوئیه و باغ 

تان های بافت و رابر و مناطق جنوب وزیر جهاد کشاورزی در سفر یک روزه خود به استان کرمان از شهرس.فشار نیز بازدید کرد

 .استان کرمان بازید کرد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11001-4.html 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22782-1.html
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا 1060خرداد  45, سه شنبه

 رسیم  کیلوگرم شیر می 913به سرانه مصرف / شود زودی محقق می حق دامداران به خواسته به
 .زودی شاهد اخبار خوش در این بخش خواهیم بود شود و به ها برای حل مشکل دامداران در دولت بررسی می بررسی

کشاورزی امروز به نیابت از این وزارتخانه و در ، معاون امور دام وزیر جهاد (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

آالت و صنایع وابسته در جمع خبرنگاران حاضر  المللی، صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین ودومین نمایشگاه بین بازدید از بیست

 .های آنها پاسخ گفت شد و به پرسش

ای پیش  ها در بخش کشاورزی باید زنجیره مجموعه فعالیت معتقدیم که: آمده برای دامداران گفت حسن رکنی درباره مشکالت پیش

 .کننده نیز سود مناسبی را خواهد برد تر است و مصرف رود که این امر هم برای تولیدکننده مطلوب

های کشور، فرصت مناسبی را بین تولیدکنندگان و صنایع  تواند ضمن بیان توانمندی ها می برگزاری نمایشگاه: وی همچنین افزود

 .توانند با این صنایع آشنا شوند های بزرگ نیز می رتبط برقرار کند و فروشگاهم

 .المللی راه پیدا کنیم زمان آن رسیده که پا را فراتر گذاریم و به بازارهای بین: رکنی خاطرنشان کرد

 4060در سال : ادامه دادهزار تن محصوالت لبنی را به کشورهای مختلف صادر شد،  117حدود  4061وی با بیان اینکه در سال 

 .هزار تن ارتقاء پیدا کرد 917خورشیدی رقم صادراتی محصوالت لبنی به 

کشورهایی چون : معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی با اعالم اینکه کشورهای همسایه اولویت نخست صادرات را دارند، تصریح کرد

کمنستان، ارمنستان و آذربایجان بسیار مناسب هستند که محصوالت عراق، افغانستان، کشورهای حوزه خلیج فارس، عربستان، تر

 .لبنی و سایر محصوالت دامی کشور به آنها صادر شود

از آنجا که سیاست وزارت جهاد کشاوزی افزایش سرانه لبنیات در کشور است و وزارت بهداشت نیز رسیدن به رقم : رکنی یادآور شد

 .تأکید کرده است، باید بتوانیم به سوی افزایش تولید و مصرف پیش رویمکیلوگرم شیر به ازای هر نفر را  497

پس باید با ترویج محصوالت لبنی به . کیلوگرم است 60کیلوگرم و سرانه مصرف  470در حال حاضر سرانه تولید : وی تأکید کرد

 .کیلوگرم پیش رویم 497سمت مصرف سرانه 

 کشور ای در نوع پنیر متناسب با هر ذائقه 13وجود 

ای  گونه هایی در بخش صنایع شیر کشور افتاده است، به های اخیر اتفاق طی سال: معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

تواند آن را انتخاب  تن محصول در بخش پنیر از امکاناتی است که هر نوع ذائقه می 97که تنوع صنایع لبنی بسیار زیاد شده و تولید 

 .کند

تنوع در صنایع غذایی و لبنی : مدیره شرکت صنایع شیر ایران نیز درآمده است، گفت طی چند ماه اخیر به عضویت هیئترکنی که 

 .ایران باعث شده که بتوانیم مخاطبان صادراتی بیشتری را جذب کنیم

از برگزاری جلسات متعدد، از شش ماه گذشته نمایندگان کشور روسیه بازدیدهایی را از ایران داشتند و پس : وی همچنین افزود

 .سرانجام گوشت مرغ و لبنیات ایرانی برای صادرات آماده شد

شود که  بینی می روسیه به جمع مخاطبان ایرانی پیوسته و با توجه به جمعیت باالی آن کشور، پیش: رکنی خاطرنشان کرد

 .های زیادی برای محصوالت مختلف داشته باشیم درخواست

 .های مختلف شیالتی، دامی و لبنی به کشور روسیه سرازیر شود ی شاهد آن خواهیم بود که محمولهزود به: وی ادامه داد
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زودی خبرهای خوبی از سوی مسئوالن دولتی  برای حل مشکالت دامداران به: معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .راهکاری است که بتواند مشکالت فوق را مرتفع کند دنبال خواهیم شنید، زیرا درخواست دامداران منطقی است و دولت به

باید تولید را به سمتی هدایت کنیم که با حمایت بیشتر دامدار و صنایع همراه باشد تا استمرار تولید انجام شده و : رکنی یادآور شد

 .مشکالت مرتفع شود

 .تر کنیم ها را کوتاه ا مدت پرداختنباید اجازه دهیم نقدینگی دامداران کم شود و در این راست: وی تأکید کرد

ای نیست  تغییرات قیمتی به اندازه: های انرژی و اثرات آن بر محصوالت مصرفی مردم اظهار داشت رکنی درباره افزایش قیمت حامل

 .که سیستم را دچار اختالل کند

سازی و وارد بازار شد و دولت  مرغ ذخیرههزار تن  97در بهمن و اسفندماه سال گذشته : وی در پایان درباره قیمت مرغ نیز گفت

 .ای برای عرضه انواع محصوالت داشته باشیم نیز برای هر کیلوگرم مرغ منجمد دوهزار تومان یارانه داد، چون معتقدیم نباید دغدغه

و بازدید از  (پگاه)گفتنی است، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی با حضور در پاویون فرانسه و شرکت صنایع شیر ایران 

 ./های صنایع غذایی، نمایشگاه امسال را پربار توصیف کرد سالن

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11014-4.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22751-1.html
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1060خرداد  40, دوشنبه

 قد سازمان حفظ نباتات در برابر واردات چوب با پوست  ایستادگی تمام
در حالی که واردات چوب با پوست پس از ضدعفونی در همه دنیا مرسوم است و صنایع کاغذ و چوب فشرده از آن 

نباتات ممنوع مورد سازمان حفظ  های بی کنند، واردات این نوع چوب طی سه سال گذشته با سختگیری استفاده می

 .باقی مانده است

در : با اعالم این خبر گفت( ایانا)دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ت های غیرالوار هستند، سازمان حفظ نباتات برای واردات چوب با پوس حالی که صنعت کاغذ و صنایع فشرده چوب نیازمند چوب

 .شود، مخالف است و همچنان ممنوعیت آن ادامه دارد که بازدهی و ضدعفونی می

بروماید و فسفین ضدعفونی شده و تمام موجودات  شده با نوعی گاز به نام متیل چوب با پوست ضدعفونی: عبدالعظیم آقاجانی افزود

ن حفظ نباتات همچنان از واردات پوست با چوب این در حالی است که سازما. رود زنده و آفات موجود در پوست آن از بین می

 .جلوگیری کرده و واردات این نوع چوب در انتظار ابالغیه است

چوب باپوست برای تمام مصارف صنعت چوب نظیر کاغذ و نئوپان مورد استفاده قرار گرفته و صرفه اقتصادی : وی خاطرنشان کرد

رایط کنونی فعاالن این صنعت ناگزیر به واردات چیپس چوب هستند که فاقد برای واردات آن بسیار زیاد است، در حالی که در ش

 .توجیه اقتصادی است

یافته نظیر آلمان استفاده صنعتی بسیاری داشته و پس از  چوب وارداتی با پوست که در کشورهای توسعه: آقاجانی ادامه داد

توجهی قرار  ای صنایع کاغذ و چوب فشرده است که مورد بیه شرط شود، یکی از پیش کشی وارد سیستم تولید می ضدعفونی و آفت

 .گرفته است

 61صورت تخته و الوار برای مصارف مبل و مسکن وارد کشور شد که  سال گذشته یک میلیون مترمکعب چوب به: وی تصریح کرد

های سازمان حفظ  تراشی در مانع درصد آن از کشور روسیه بوده است، اما نیاز صنایع داخلی به دو میلیون مترمکعب چوب با پوست

 .نباتات بایگانی شده است

 کسری شش میلیون مترمکعبی صنایع کاغذ

میلیون مترمکعب چوب در بخش زراعت تولید و در صنایع  0.1سال گذشته : دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب یادآور شد

کسری  4060نیاز این صنعت از محل واردات تأمین نشود، در سال تولید کاغذ استفاده شده است، اما در صورتی که چوب مورد 

 .ای جز واردات به هر قیمتی باقی نخواهد گذاشت موجود به شش میلیون مترمکعب خواهد رسید و چاره

بینه و چیپس از بیشترین حجم تجارت چوب خام دنیا را شامل  صورت گرده واردات چوب خام با پوست به: آقاجانی تأکید کرد

 .رو شده است شود که واردات آن به ایران با ممانعت روبه یم

 چهار درصد سود بازرگانی واردات چوب

هرچند تعرفه واردات چوب صفر شده است، اما چهار درصد سود بازرگانی از گذشته برای واردات چوب لحاظ : وی اظهار داشت

، وضعیت واردات چوب برای بخش الوار و تخته مساعد است، با احتساب سود بازرگانی چهار درصد: آقاجانی همچنین گفت.شود می

 .رو هستند اما سایر صنایع چوب برای تأمین مواد اولیه خود با مشکل روبه

هزار تن است که در  000و کاغذ یک میلیون و  MDFمیزان مصرف چوب در سه کاالی نئوپان، : وی با اشاره به تولید نئوپان افزود

 ./رو نیست، بلکه امکان صادرات آن نیز وجود دارد کمبود روبه تنها با بخش نئوپان نه

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/11000-4.html 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/22733-1.html
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1060خرداد  49, چهارشنبه

 نشست مشترک صاحبان مشاغل کشاورزی و صنایع غذایی ایران و ترکیه 
ودومین  در بیست 9314نشست مشترک صاحبان مشاغل صنعت کشاورزی و غذایی ایران و ترکیه ششم خردادماه 

 .آالت و صنایع وابسته برگزار شد المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین نمایشگاه بین

، امروز در نشست مشترک صاحبان مشاغل صنعت کشاورزی و غذایی ایران و (ایانا)رگزاری کشاورزی ایران به گزارش خبرنگار خب

ترکیه، مدیرعامل شرکت گردشگری بازرگانی آراد، حامی برگزاری این نشست، با اشاره به اینکه هدف از برگزاری نشست برداشتن 

شرکت آراد مسئولیت آشنا کردن بازرگانان و : و ترکیه است، گفتگامی مثبت در راستای ارتقای سطح مبادالت تجاری ایران 

هایی  تولیدکنندگان صنایع و مشاغل مختلف ایران و ترکیه را بر عهده گرفته و اعتقاد ما بر این است با برگزاری چنین نشست

 .های دو طرف را عیارسنجی کرد و سطح مبادالت تجاری را افزایش داد توان توانمندی می

سه نشست برگزارشده در ایران با : مهر از برگزاری شش نشست مشترک بین ایران و ترکیه خبر داد و افزود کیهان داریوش

 .موضوعیت کشاورزی و صنایع غذایی، معماری و خدمات شهری، صنعت، حمل و نقل و گردشگری خواهد بود

اند، اما با  ها انتخاب کرده گیرندگان، تهران را برای برگزاری نشست تصمیم: ها را سه ماه اعالم کرد و ادامه داد وی فاصله بین نشست

 .ها، احتمال برگزاری دو نشست بعدی در مکانی جز پایتخت دور از ذهن نیست های رسیده از سایر استان توجه به درخواست

 انتظار حمایت معنوی بانک کشاورزی و مسئوالن جهاد کشاورزی

ها برآورده  ازرگانی آراد با اعالم اینکه انتظارات ما از بانک کشاورزی در جهت حمایت از این نشستمدیرعامل شرکت گردشگری ب

توانست در ارتقا و توسعه کشاورزی ایران تأثیرگذار باشد، شرکت  ها می حمایت بانک کشاورزی از این نشست: نشد، خاطرنشان کرد

 .مایت معنوی نیز از سوی این بانک تخصصی صورت نگرفتآراد نیاز به حمایت مالی بانک کشاورزی نداشت، اما ح

مهر با قدردانی از وزارت جهاد کشاورزی، رئیس کمیسیون مشترک ایران و ترکیه، وزیر صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه  کیان

ری از سوی وزارت توقع حمایت معنوی بیشت: تجارت، وزارت امور خارجه و سفارت و سرکنسولگری ایران در ترکیه تصریح کرد

 .جهاد کشاورزی نیز داشتیم که متأسفانه میسر نشد

هایی است که انجام  تواند سطح کیفی مبادالت در کشور را ارتقاء دهد افزایش روابط و حمایت وی با اعالم اینکه تنها موردی که می

هایمان  سانه باید ما را از بابت عمل به گفتههایمان هستیم و اصحاب ر ما ملزم به پایبندی و عمل به حرف: پذیرد، یادآور شد می

 .بدهکار خود تلقی کنند

 میلیارد دالر 33ارتقای تراز تجاری بین ایران و ترکیه تا 

در ادامه، معاون اسبق وزارت جهاد کشاورزی و دبیر این نشست با عنوان اینکه در عرصه جهانی امروزه تعامالت اقتصادی در کنار 

هدف ما از برگزاری این نشست با توجه به : ی را در روابط اقتصادی و سیاسی دربر خواهد داشت، گفترقابت سالم نتیجه خوب

 07میلیارد دالر در حال حاضر به بیش از  41اهداف نظام جمهوری اسالمی و دولت، ارتقای تراز تجاری بین ایران و ترکیه از 

 .میلیارد دالر است

انون اساسی جمهوری اسالمی مبنی بر واگذاری امور به بخش خصوصی و غیردولتی و تأکید ق 11تهمینه دانیالی با اشاره به اصل 

بر اساس تبلیغ نگاه رهبری، سه نشست در ایران و سه نشست در ترکیه با توجه به : مقام معظم رهبری در این باره افزود

ازین تجاری و بازرگانی که به آنها اعتقاد داریم، های جمهوری اسالمی ایران با رعایت احترام متقابل و با حفظ تمامی مو سیاست

 .برگزار خواهیم کرد
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تردید توان تجاری جمهوری اسالمی ایران بیشتر از آنچه امروزه مشاهده شده است و امروز تنها بخش اندکی  بی: وی خاطرنشان کرد

 .های بخش خصوصی را در راستای تحقق اهداف رهبری و دولت قابل رؤیت است از فعالیت

رسیدن به خودکفایی در حوزه : تواند سرچشمه استقالل باشد، ادامه داد دانیالی با اشاره به اینکه هرجا که غذا تولید شود، می

 .کشاورزی به معنای حفظ استقالل کشور است

کننده نگاه  اند تکمیلتو مبادالت بین دو کشور می: های اقلیمی موجود در دو کشور ایران و ترکیه تصریح کرد وی با اشاره به تفاوت

 .ویژه ما و ارتقاء سطح تجاری در هر دو کشور باشد

مجوز برگزاری این نشست را کمیسیون مشترک ایران و ترکیه صادر کرده است و : معاون اسبق وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد

 .ار شودهای کشور ترکیه در شهرهای آنکارا، استانبول و ازمیر برگز قرار بر این است که نشست

گرفته تصمیم بر این شد  های صورت با مشورت: تأکید کرد 1741دانیالی با اشاره به همزمانی برگزاری نشست با نمایشگاه اگروفود 

برگزار  1741های داخلی، این نشست همزمان با نمایشگاه اگروفود  برای بازدید از دستاوردهای ما در عرصه کشاورزی و ارائه ظرفیت

 .شود

های آینده در زمینه صنعت  نشست: یان از انجام توافقات برای همکاری در پایان هر نشست خبر داد و اظهار داشتوی در پا

 .ساختمان، حمل و نقل، معدن، خدمات، تجهیزات شهری و حوزه گردشگری برگزار خواهد شد

 ایران و ترکیه برادرانی هستند غیرقابل انکار

انی مرسین ترکیه، مرسین را با دو میلیون جمعیت، دهمین شهر ترکیه و جزو پنج منطقه در ادامه این نشست، رئیس اتاق بازرگ

شد، با بازدید از  های ناحقی که علیه ایران اعمال می های گذشته با تحریم در سال: مهم این کشور از نظر اقتصادی دانست و گفت

 .اند بان ممالک ترکیه حمایت خود را از ایران اعالم کردهبرخی شهرهای کشور شما سعی در انتقال مشکالت داشتیم و تجار و صاح

کس  هیچ: کیش خود، ایران هستیم، افزود تر از قبل در کنار برادر و هم الدین آشوت با بیان اینکه امروز هم مثل گذشته محکم شرف

 .تواند مانع این ارتباط شود نمی

های فعال در زمینه صادرات محصوالت  تجربه زیادی دارد و دارای شرکتای  وی با عنوان اینکه مرسین در زمینه تولیدات گلخانه

شاید در برخی : گذاری دانست و خاطرنشان کرد ای جذاب برای سرمایه کشاورزی و صنایع غذایی است، این شهر را منطقه

ان و ترکیه همسایه، برادر، های الزم صورت نگیرد، اما این واقعیت که ایر های سیاسی اختالف نظرهایی باشد و هماهنگی زمینه

 .رود تاریخ هستند، از بین نمی فرهنگ و هم دین، هم کیش، هم هم

تر بین  های ارتباط سالم ایران و ترکیه رقیب نیستند، بلکه کنار هم هستند و باید زمینه: رئیس اتاق بازرگانی مرسین ترکیه ادامه داد

 .وازه ورود به سایر کشورها هستنددو کشور فراهم شود، چون ایران و ترکیه برای هم در

نوازی ایرانیان اظهار امیدواری کرد که با تالش دو کشور به تمامی اهداف بلندمرتبه خود برسند و در پایان  وی با قدردانی از مهمان

 .هایش، هیئت مسئول ایرانی را به مرسین ترکیه دعوت کرد گفته

 ارتقای سطح تجاری ایران و ترکیه یک رؤیا نیست

در : بیرکل شورای بازرگانان ایران و ترکیه با اعالم اینکه هیچ رقابتی با ترکیه نداریم و دارای اقتصاد موازی هستیم، اظهار داشتد

 .های زیادی بین دو کشور وجود دارد بخش کشاورزی شباهت

قای صنعتی و تجاری داشته، ایران باره ارت که کشور ترکیه یک 1741تا  1771های  سیدجالل ابراهیمی با اشاره به اینکه طی سال

 .ها و مدیریت تحریم است برگزاری این نشست حاکی از تمام شدن بحران: برده است، تصریح کرد سر می در تحریم ظالمانه به
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های کشاورزی و  ریزی دولت و همکاری بخش میلیارد دالر با برنامه 17وی با بیان اینکه ارتقای سطح تجاری ایران و ترکیه تا 

 .های خود ایمان داریم رسیدن به این هدف یک رؤیا و یک ادعا نیست و ما به توانایی: پذیر است، یادآور شد نعتی امکانص

در پایان این نشست، با معرفی فعاالن بخش خصوصی ایران حاضر در این نشست و هیئت تجاری ترکیه، این فعاالن برای همکاری 

 ./ه گفتگو با یکدیگر پرداختندتجاری در بخش کشاورزی و صنایع غذایی ب

http://www.iana.ir/food/item/11090-4.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها  
 آیانا 1060خرداد  45, سه شنبه

شرکت داخلی و  141جدول + ترین نمایشگاه صنایع کشاورزی و غذایی آسیا در تهران  آغاز بزرگ
 خارجی 

آالت و صنایع وابسته امروز پنجم خرداد  المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین ودومین نمایشگاه بین بیست

 . کند المللی تهران آغاز به کار می های بین در محل دائمی نمایشگاه 9314

آالت  المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین ودومین نمایشگاه بین ، بیست(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .شود المللی تهران برگزار می های بین در محل دائمی نمایشگاه 4061امروز پنجم تا هشتم خردادماه  47و صنایع وابسته از ساعت 

ترین نمایشگاه با حداقل نقاط ضعف بوده است و از آنجا که هدف  نقص ترین و بی ترین، کامل کننده بزرگ تداعیاگروفود همیشه 

اصلی اگروفود معرفی استعدادها و کمک به توسعه صادرات محصوالت کشاورزی و غذایی است و کشورمان نیز در تولید محصوالت 

ای از کاالهای تولیدشده با کیفیت در این  وردار است، معموالً بخش عمدهکشاورزی و مواد غذایی مطلوب از پتانسیل خوبی برخ

 .تواند انتظارات را جهت معرفی و صادرات براورده سازد نمایشگاه می

کشور انگلیس، اسپانیا، اتریش،  11رو شده و در آن  این نمایشگاه امسال با استقبال چشمگیر و دور از انتظار کشورهای خارجی روبه

، امارات متحده عربی، بحرین، ایتالیا، آلمان، بلژیک، پرتغال، تایلند، لبنان، کویت، عمان، ترکیه، چین، روسیه، سوئیس، اوکراین

کنندگان کشورهای اسپانیا، آلمان، اتریش، ایتالیا، ترکیه، چین، فرانسه و  فرانسه، کره جنوبی، هلند، و هند حضور دارند که شرکت

 .شگاه مشارکت دارندصورت گروهی در نمای هند به

شرکت و واحد تولیدی  047آالت و صنایع وابسته  المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین ودومین نمایشگاه بین در بیست

. دهند مندان قرار می شرکت خارجی حضور دارند و جدیدترین کاالها، تولیدات و خدمات خود را در معرض دید عالقه 109داخلی و 

آالت و صنایع  المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین ودومین نمایشگاه بین و کشورهای خارجی در بیست ها حضور شرکت

 .درصد رشد یافته است 11نسبت به سال گذشته حدود ( 1741ایران آگروفود )وابسته 

، خلیج فارس 00A ،01 ،17، 17A ،14 ،14B، 00های  هزار مترمربع و در سالن 91این نمایشگاه در فضایی به مساحت بیش از 

11 ،04A ،04B ،9 ،0-0-6 ،47-44-41-40 ،10 های نمایشگاهی برپا خواهد شد و فضای باز سالن 11، سری. 

های کشورمان در حوزه کشاورزی و غذایی، ارتقاء سطح مبادالت تجاری کشورمان در جهت توسعه  ها و پیشرفت معرفی توانمندی

کنندگان و بازدیدکنندگان با آخرین دستاوردهای علمی و صنعتی حوزه کشاورزی و غذایی داخلی  صادرات غیرنفتی، آشنایی شرکت

کنندگان در نمایشگاه، تشویق و ترغیب تولیدکنندگان  و خارجی، اشتغال و کارآفرینی، ارتقاء دانش و تبادل اطالعات بین شرکت

ترین  کنندگان؛ مهم ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با مصرف برای رقابت سالم و هدفمند در عرصه این صنعت و ایجاد فضا برای

 .آالت و صنایع وابسته است المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین ودومین نمایشگاه بین اهداف برگزاری بیست

ی، انواع غذاهای آماده و های لبن های گوشتی، انواع فرآورده های مختلف این نمایشگاه انواع صنایع پروتئینی، انواع فرآورده در بخش

جات،  های خشک و معطر، عرقیات گیاهی، ادویه انواع کنسروهای غیرگوشتی، انواع خشکبار؛ انواع سبزی -آماده؛ صنایع تبدیلی  نیمه

یع های روغنی، پخش و توز های آردی، انواع نان صنعتی، صنایع قند و نیشکر، فرآورده ها، صنایع آشامیدنی، انواع فرآورده چاشنی

آالت و ادوات  های کشاورزی، ماشین آالت و ادوات مربوطه، نهاده های غذایی، صنایع کشاورزی، صنایع وابسته و ماشین انواع فرآورده

آالت  آالت صنایع آردی، ماشین بندی، توزین و پرکن، ماشین آالت بسته های آبیاری، گلخانه، ماشین کشاورزی و باغبانی، سیستم

آالت صنایع تبدیلی،  آالت صنایع شیر و لبنیات و پنیر، ماشین آالت صنایع روغن، ماشین ت، ماشینصنایع کنسرو و کمپو
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آالت صنایع غذایی مادر،  آالت صنایع غذایی سبک، ماشین آالت صنایع سردخانه، ماشین آالت صنایع گوشت، ماشین ماشین

 .بندی ارائه خواهد شد تصفیه و پاالیش آب و بستهآالت عمومی صنایع غذایی،  آالت تکمیلی صنایع غذایی، ماشین ماشین

همزمان با برگزاری این نمایشگاه؛ چند همایش و کنفرانس تخصصی در مباحث موضوعی نمایشگاه با حضور متخصصان، کارشناسان 

 .اندرکاران صنعت غذا و کشاورزی کشور نیز برگزار خواهد شد و دست

آالت و صنایع وابسته از امروز پنجم تا هشتم خردادماه هر  کشاورزی، مواد غذایی، ماشینالمللی صنایع  ودومین نمایشگاه بین بیست

 .مندان است المللی تهران آماده بازدید عالقه های بین در محل دائمی نمایشگاه 49تا  6روز از ساعت 

یشتر مدنظر قرار گیرد و با یک رغم کمیت بازدیدکنندگان، کیفیت و چگونگی برپایی این نمایشگاه موضوعی است که باید ب به

 .توان به آنچه که مطلوب و مورد نظر همگان است، رسید ها می ریزی دقیق و همکاری تمامی بخش برنامه

های جانبی و خارج از اختیار، کارنامه  رغم برخی معذوریت تر و به ودومین اگروفود با نظم و قدرت هرچه تمام امید است بیست

 ./جای گذارد ماندگاری را از خود به

http://www.iana.ir/food/item/11011-4.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1060خرداد  42, شنبه

 حمله رئیس کمیسیون بهداشت مجلس به سوسیس و کالباس 
های هنگفتی خرج شد و به هدر رفت، اما ریالی از آن به مؤسسه  ریاست جمهوری، هزینهطی دوره نهم و دهم 

 .سازی رازی اختصاص نیافت تحقیقات واکسن و سرم

، در حالی رئیس کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

سازی رازی بازدید کردند که حسینعلی شهریاری، ریاست  ضای این کمیسیون از مؤسسه سرماسالمی به همراه جمعی از اع

ها نیز در قامت مخالف عملکرد صنایع غذایی کشور ، بازهم به  کمیسیون یادشده که چندی پیش در روز جهانی غذا و سایر مناسبت

عنوان یک قانونگذار، آیا وظیفه سخنگویی را دارد  به حال این پرسش بدون پاسخ می ماند که نماینده مجلس. صنایع غذایی تاخت

کنندگان مشتاق محصول سالم؟ امری که تا امروز  یا وضع قوانین روشنگرانه و دفاع از حقوق همزمان تولیدکنندگان واقعی و مصرف

 .کسی برای آن پاسخی نیافته است

سازی  در حاشیه بازدید از مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمالبته وی در این بازدید فقط به حمله صنایع گوشتی بسنده نکرده و 

سازی کشور که زیرمجموعه وزارت جهاد  رازی کشور با بیان اینکه متأسفانه دید مثبتی به مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم

بع مالی آن وزارت جهاد کشاورزی موظف به توجه و رسیدگی به این مؤسسه و تأمین منا: کشاورزی است وجود نداشته، گفته است

 .است، اما تاکنون نتوانسته به این امر عمل کند

توجهی  های درمانی، مشکل مؤسسه را بی ها و سرم حسینعلی شهریاری با اشاره به ظرفیت و توانایی مؤسسه رازی در تولید واکسن

به سرپرستی یکی از اعضای  ای در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مسئوالن در تأمین اعتبارات عنوان کرد و از تشکیل کمیته

 .کمیسیون برای رفع مشکالت مؤسسه خبر داد

گرفته از مؤسسه دید بهتری نسبت به آن پیدا کرده است و تاکنون نیز کمیسیون بهداشت و  وی با اعالم اینکه با بازدید صورت

مؤسسه تحقیقات واکسن و : افزودمیلیارد تومان مصوبه اختصاص اعتبار در اختیار مؤسسه قرار داده است،  17درمان مجلس 

 .سازی رازی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است، اما این وزارتخانه در تأمین اعتبارات آن ناموفق بوده است سرم

ای به چرایی تأمین نشدن این اعتبار نکرد و فقط اظهار امیدواری کرد که کمیسیون  رئیس کمیسیون بهداشت مجلس البته اشاره

 .ان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسالمی، بتواند گام مؤثری را در تحقق اهداف این مؤسسه برداردبهداشت، درم

در ابتدای طرح این مشکل، مسئوالن : شده درباره واردات گوشت بوفالوی هندی خاطرنشان کرد شهریاری در پاسخ به پرسش مطرح

 .ثابت کردها خالف آن را  منکر واردات در سه سال گذشته شدند که آزمایش

بوفالوهای هندی در فاضالب هستند، اما برخی افراد برای : وی با ادعای اینکه گوشت بوفالوی هندی واردشده آلوده است، ادامه داد

 .کنند ها را در تولید سوسیس و کالباس استفاده می کنند این گوشت ها ادعا می سوءاستفاده از رانت

شکی مجلس شورای اسالمی با اعالم اینکه نظارت بر تغذیه و سالمت مردم از وظایف رئیس کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پز

حاکمیت است، از آبیاری دوهزار هکتار از مزارع سبزیجات با فاضالب خبر داد و آن را تهدید جدی برای سالمت مردم دانست و 

 .تر مسئوالن شد خواستار نظارت جدی

ها و مراکز غیرقانونی و زیرزمینی خبر داد و با استناد به فیلم منتشرشده در  رپلهشهریاری از تولید سوسیس و کالباس در زی

به : های اجتماعی درباره استفاده از گوشت االغ در یک کارخانه تولید سوسیس و کالباس در شهرستان مشهد تصریح کرد شبکه

دو کارخانه مشکلی در تولید نداشته باشند، اما ما  هیچ عنوان نباید از سوسیس و کالباس استفاده کرد، شاید در این میان یک یا



 4931اول خرداد  اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

260 
 

های چاقی، دیابت، فشار خون،  فودی استفاده نشود، چون باعث بیماری کنیم از سوسیس و کالباس و غذاهای فست توصیه می

 .شوند های قلبی و عروقی و سرطان می بیماری

رو بود که با حل آن مشکل  ن بخش یک کارخانه با مشکل روبهدر ای: شده در صنایع لبنی یادآور شد وی در پاسخ به مشکالت مطرح

 .و با اعالم وزیر بهداشت، تمام صنایع تولیدشده در حال حاضر سالم هستند

کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسالمی در سال جاری روی وضعیت استفاده از : شهریاری تأکید کرد

 .کند تحقیق میهای خوراکی نیز  پالم در روغن

 .باید روی مسائل فرهنگی و آموزشی بیشتر کار کرد: وی با بیان اینکه اخالق اسالمی و انسانی کمرنگ شده است، اظهار داشت

الزم به ذکر است، وقتی رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با پرسش خبرنگار ایانا مبنی بر آزردگی خاطر صنایع غذایی از نوع 

 ./ناراحت باشند برای من مهم نیست: رو شد، گفت ی به صنایع غذایی روبههای کل اظهارات و اتهام

http://www.iana.ir/food/item/11909-4.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایسنا - 106۱خرداد  1جمعه 

 دهد به سواالت دوازده نماینده پاسخ می وزیر جهادکشاورزی

  .شود وزیر جهاد کشاورزی برای پاسخگویی به سوال دوازده نماینده مجلس در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس حاضر می

جهاد کشاورزی، نشست ، اعضای کمیسیون کشاورزی ضمن میزبانی از وزیر (ایسنا)به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران 

  .خواهد داشت( ره)مشترکی با پرویز فتاح، رییس کمیته امداد امام خمینی 

درباره دسترسی به  "ناگویا"در مورد جیوه و الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به پروتکل  "میناماتا"بررسی الیحه تصویب کنوانسیون 

 .فع حاصل از استفاده به کنوانسیون تنوع زیستی در دستور کار کمیسیون کشاورزی قرار داردمنابع ژنتیکی و تسهیم عادالنه و منصفانه منا

اعضای این کمیسیون از روز چهارشنبه هفته آینده تا جمعه از استعدادهای بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست استان لرستان 

 .بازدید خواهند کرد

http://www.isna.ir/fa/news/61707477101 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 60/40/40فارس

 هزارتن در فروردین 41ورود / تمدید ثبت سفارش واردات برنج در حالی که نیازی به آن نیست
با : ماه به یک معضل تبدیل شده، گفت 1دبیر انجمن برنج با بیان اینکه تمدید ثبت سفارش واردات هر 

های  به دلخواه و در زمان مورد نظرشان بدون توجه به وضعیت تولید و سیاست واردکنندگاناین کار 

 .کنند دولت اقدام به واردات می
معاونت زراعت وزارت جهاد : گفت خبرگزاری فارسبا خبرنگار اقتصادی  وگو  جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج در گفت

 .نیازی به واردات برنج نیست 61کشاورزی هنوز هم معتقد است که در سال 

ل با یک میلیون تن برنج مازاد قدر برنج مازاد بر نیاز داخل وارد کشور شد که طبق محاسبات، امسا آن 60و  61در سال : وی افزود

 .مواجه هستیم

شود، حداقل تولید  بینی می با توجه به شرایط آب و هوایی در فروردین و اردیبهشت سال جاری پیش: دبیر انجمن برنج تصریح کرد

 .نیاز داخلی است شود که معادل میلیون تن می 0میلیون تن باشد که این رقم به انضمام یک میلیون تن برنج مازاد جمعا  1برنج 

ماه به  9تمدید ثبت سفارش واردات هر : هزار تن برنج وارد کشور شده است، گفت 11وی با اشاره به اینکه در فروردین ماه امسال 

های دولت  شان بدون توجه به وضعیت تولید و سیاست گان به دلخواه و در زمان مورد نظر یک معضل تبدیل شده، زیرا وارد کنند

 .کنند واردات میاقدام به 

 .ثبت سفاش باید از نظر زمانی سقف داشته و بیش از یکبار قابل تمدید نباشد: علیزاده شایق بیان داشت

هزار  11مقدار : های قبلی وارد کشور شد، گفت هزار تن برنج از ثبت سفارش 677، 60علیزاده شایق با بیان اینکه فروردین سال 

 .های قبلی است  شفارش  د شده از تمدید ثبتتنی که در فروردین ماه امسال وار

شود  گفته می: شود، گفت درصد مسائل مربوط به برنج حل می 67وی با بیان اینکه اگر میزان تولید و نیاز به واقعیت نزدیک شود 

و نیاز ساالنه  کیلوگرم است که به این ترتیب رقم دقیقی از میزان مصرف سرانه 11تا  01سرانه مصرف برنج در کشور رقمی بین 

 .کشور به برنج در دست نیست

مشخص کردن نیاز واقعی کشور : دبیر انجمن برنج با بیان اینکه عزم جدی برای تعیین سرانه مصرف برنج وجود ندارد، بیان داشت

 .ام نشده استای است و نیاز به یک تحقیق میدانی دارد که متاسفانه تاکنون اقدامی در مورد آن انج به مصرف برنج، کار ساده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40617070777764 
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 نهاده 

 آیانا 1060خرداد  40, دوشنبه

 ها  بلوکه شدن بخشی از کود مورد نیاز بخش کشاورزی در پتروشیمی
هزار تنی کود اوره در کشور برآورده شده، اما بخشی از آن در  013با وجود اینکه نیاز کودی چهار میلیون و 

 . ها بلوکه شده است پتروشیمی

در حاشیه کارگاه آموزشی ( ایانا)مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

با وجود آنکه در کشور از لحاظ تأمین کودهای شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی هیچ : توزیع کود در خوزستان گفتکارگزاران 

 .ها برای تحویل کود تولیدی دچار چالش هستیم مشکلی نداریم، اما همچنان با پتروشیمی

اما ذخایر استراتژیک موجود باعث شده که های فروردین و اردیبهشت هنوز تحویل شرکت نشده است،  کود ماه: علیرضا ولی افزود

 .ها وجود نداشته باشد هیچ کمبودی در استان

هزار تن انواع کودهای  017شده در سال جاری باید چهار میلیون و  های انجام ریزی در کل کشور مطابق برنامه: وی خاطرنشان کرد

 .بخش اعظمی از آنها آماده و در انبار کارگزاران است شیمیایی، غیرشیمیایی، آلی، زیستی و میکروبی تهیه و تدارک شود که

ای در  کود مورد نیاز این استان تأمین شده و هیچ دغدغه: هزار تن کود برشمرد و ادامه داد 077ولی سهمیه استان خوزستان را 

 .این استان وجود ندارد

ندارد و در این راستا تمامی اقدامات الزم از سوی  ای در سال جاری برای گران کردن کود اوره دولت هیچ برنامه: وی تصریح کرد

 .وجود نیاید ای در تحویل کود تولیدی به شود تا وقفه این شرکت انجام می

ای ورود کرده، اما هنوز پاسخی دریافت نشده است و همچنان  گفتنی است، وزیر جهاد کشاورزی در موضوع کود اوره با نوشتن نامه

کنند و حتی اجازه صادرات نیز برای آنها وجود  ها امتناع می به شرکت خدمات حمایتی و سایر اتحادیهها از تحویل کود  پتروشیمی

 ./ندارد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11001-4.html 
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 نهاده
 آیانا 1060خرداد  42, شنبه

 رسد  کود زیستی فالویت امسال به تولید انبوه می
میلیون تومانی مؤسسه جهاد نصر همین امسال به  133گذاری  دانش فنی تولید کود زیستی گندم فالویت با سرمایه

 .تولید انبوه خواهد رسید

بر اساس : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیرعامل مؤسسه جهاد نصر در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

میلیون تومانه به اضافه یک درصد از میزان فروش ساالنه به حساب مؤسسه  177قرارداد فیمابین، خرید دانش فنی به مبلغ 

 .تحقیقات خاک و آب منعقد شده است

یارانه توسط دولت مورد حمایت قرار گیرند تا بر اساس برنامه پنجم توسعه، کودهای آلی و زیستی باید با تزریق : علی شجاعی افزود

 .برداران استقبال و انگیزه بیشتری برای استفاده از کودهای آلی و زیستی داشته باشند بهره

درصد  01کارگیری کودهای آلی و زیستی تا پایان برنامه باید به  بر اساس تکلیف برنامه پنجم توسعه، میزان به: وی خاطرنشان کرد

 .برسد

های  کند از طریق انعقاد قرارداد با کارخانه مؤسسه تالش می: با اشاره به زمان تولید انبوه کود زیستی فالویت ادامه داد شجاعی

ها، اقدام به تولید انبوه کند و از سال آینده بخش قابل توجهی از  زیرمجموعه از امسال با در نظر گرفتن ظرفیت خالی کارخانه

برداران  ش خود را به تولید کود زیستی فالویت اختصاص خواهد داد؛ لذا در سال جاری نیز بهرههای تحت پوش فعالیت کارخانه

شود را در برنامه  درصدی عملکرد گندم با مصرف فقط دو لیتر در هر هکتار می 41توانند فرآورده تولیدشده که باعث افزایش  می

 .کاشت، داشت و برداشت خود داشته باشند

تواند طی انعقاد قراردادی با شرکت خدمات حمایتی  صورت مستقل توسط مؤسسه جهاد نصر می ع این کود بهتوزی: وی تصریح کرد

 .صورت گیرد

 خودکفایی پایدار گندم کلید خورد

وری شامل پارامترهای کاشت، داشت و برداشت در  هر عاملی که در فرآیند تولید و افزایش بهره: مجری طرح گندم اظهار داشت

 .تواند خودکفایی پایدار گندم را محقق کند و تولید قرار گیرد می خدمت توسعه

ای در افزایش کمی و کیفی تولید گندم است و همین  کننده تغذیه گیاهی عامل بسیار تعیین: پور یادآور شد اسمعیل اسفندیاری

لید و همچنین استفاده از فناوری تواند به سالمت جامعه و کمیت تو تغذیه گیاهی با افزایش مواد مغذی در دانه محصوالت می

 .تری کند کودهای آلی و زیستی کمک دقیق

عنصر مورد نیاز است که هفت تا هشت عنصر فرعی در اختیار کشاورزان قرار دارد  49برای رسیدن به خودکفایی، : وی تأکید کرد

تکنولوژی جدید، بذر گندم، پتانسیل و مقاوم  تواند در افزایش تولید مؤثر باشد که کودهای آلی و زیستی که در صورت استفاده می

ها، استفاده آبیاری با روش نوین، ارتقاء درجه مکانیزاسیون و بهبود تغذیه گیاهی و عملیات برداشت و  بودن آن به آفات و بیماری

 .باشندتوانند در تولید پایدار یک محصول استراتژیک مؤثر  حتی قیمت، بازار و تجارت همگی عواملی هستند که می

دنبال داشته  درصدی عملکرد یکی از غالت را به 41صورت قطعی افزایش بیش از  طور حتم تغذیه گیاهی که به به: اسفندیاری گفت

 ./باشد در افزایش تولید و خودکفایی آن نقش کلیدی و کاربردی دارد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11969-4.html 
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 نهاده
 آیانا 1060خرداد  49, چهارشنبه

 توزیع شماره ثبت مواد کودی از هفته آینده 
شده تا دو سال اعتبار دارند و پس از دو سال در صورت عدم گزارش مبنی بر بروز تخلف یا تغییر  های ثبت ارائه شماره

 . در ترکیب تمدید خواهند شد

با بیان اینکه ( ایانا)مقام مؤسسه تحقیقات خاک و آب جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  قائم

 4060ماه  آبان 14در تاریخ  "نامه ثبت و کنترل کیفی انواع مواد کودی آیین"منظور ساماندهی مواد کودی و ارتقاء کیفیت آنها،  به

نامه، مؤسسه تحقیقات خاک و آب موظف شد تا ظرف مدت سه ماه  بر اساس این آیین: رزی ابالغ شد، گفتتوسط وزیر جهاد کشاو

را تدوین و ابالغ کرده و کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد کودی موظف به  "نامه اجرایی ثبت مواد کودی در کشور شیوه"

 .اند حقیقات خاک و آب شدهثبت کلیه مواد کودی تولیدی و وارداتی خود در مؤسسه ت

نامه، شش ماه پس از ابالغ  بر اساس این آیین: ابالغ شد، افزود 4060ماه  بهمن 14نامه در تاریخ  سعید سعادت با اعالم اینکه شیوه

ت مواد فرصت برای ثب 4061مردادماه  14نامه کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان ملزم به ثبت مواد کودی هستند و تا تاریخ  شیوه

 .کودی دارند

شده را آنالیز کرده و نتایج را اعالم خواهد کرد که  مؤسسه تحقیقات خاک و آب نیز طی سه ماه کودهای ارسال: وی خاطرنشان کرد

بدون شماره ثبت مؤسسه تحقیقات خاک و آب ممنوع  4061ماه  آبان 14بر همین اساس عرضه و فروش کلیه مواد کودی از تاریخ 

 .است

ارائه کودهای بدون شماره ثبت را از این تاریخ به منزله قاچاق اعالم کرد و از برخورد سازمان تعزیرات حکومتی با متخلفان سعادت 

 .خبر داد

وی با اشاره به اینکه از سال جاری در کتاب مقررات صادرات و واردات کلیه واردات کودی منوط به اجازه وزارت جهاد کشاورزی 

برند  177تاکنون حدود : نندگان برای ثبت مواد کودی را طی یک ماه گذشته مناسب اعالم کرد و ادامه دادک است، تعداد مراجعه

 .وجود نیامده است اند و هیچ مشکلی نیز به جهت ثبت مراجعه کرده

: ند، تصریح کردشو کنندگان به دو گروه تقسیم می مقام مؤسسه تحقیقات خاک و آب جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه مراجعه قائم

کرد، از این رو گروهی  نامه، مؤسسه برای تولیدکنندگان و واردکنندگان گواهی تطابق محتوا با برچسب صادر می پیش از ابالغ آیین

گیرند و گروهی که متقاضی ثبت هستند، کودهای خود را پس از  که این گواهی را دارند تنها با تکمیل مدارک خود شماره ثبت می

 .کنند دها و اعالم نتایج شماره ثبت، دریافت میآنالیز کو

شود توسط  ای که برای ثبت مواد کودی دریافت می تعرفه: سعادت از شروع توزیع شماره ثبت از هفته آینده خبر داد و یادآور شد

ای برای  دودکنندهتواند عامل مح هیئت امنای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مصوب شده که بسیار ناچیز است و نمی

 .اقدام جهت ثبت باشد، چون برای پرداخت این تعرفه نیز با تولیدکنندگان و واردکنندگان توافق شده است

ای بسیار پایین در صورتی که گزارش  شده تا دو سال اعتبار دارد و پس از دو سال با هزینه های ثبت ارائه شماره: وی تأکید کرد

یب نداشته باشند تمدید خواهند شد و در صورت بروز هرگونه تخلف و شکایت یا تغییر در ترکیب تخلف و شکایت و تغییر در ترک

 .کود نیاز به ثبت مجدد دارند

مقام مؤسسه تحقیقات خاک و آب جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه مؤسسه تحقیقات خاک و آب متولی ثبت و کنترل کیفی  قائم

گرفته و با تطابق محتوا با برچسب ثبت صورت  تولیدکنندگان و واردکنندگان آنالیز صورت پس از مراجعه: کود است، اظهار داشت
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گیرد، اما در بحث کنترل کیفی موظف به پایش کودها در مراحل مختلف تولید، نگهداری، توزیع و حتی مصرف هستیم که این  می

 .دار شدن قابل اجرا است مرحله پس از ثبت و شناسنامه

ها و  اینکه در حال حاضر کنترل کیفی کودها زیر نظر گروه نظارت با ریاست مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان سعادت با اعالم

شود، اعضای این کمیته را مدیران سازمان جهاد کشاورزی،  عنوان دبیر کمیته انجام می نماینده مؤسسه تحقیقات خاک و آب به

در : ها و نماینده سازمان تعزیرات حکومتی اعالم کرد و گفت غبانی و زراعت استاننماینده مؤسسه تحقیقات خاک و آب، معاونان با

ها را به مؤسسه بفرستند تا ظرف یک  برند را برای کنترل کیفی معرفی کنند و نمونه 47ها خواسته شده است  حال حاضر از استان

 .ماه آینده کنترل کیفی کودها نیز انجام گیرد

های موجود، دانش فنی گردآمده در این مؤسسه و مشارکت و  گیری از زیرساخت اری کرد که با بهرهوی در پایان ابراز امیدو

های دولتی و خصوصی مرتبط با امور مواد کودی در کشور گامی مؤثر در جهت ارتقاء  ها، نهادها و بخش همکاری کلیه سازمان

 ./کیفیت مواد کودی و سالمت جامعه برداشته شود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11010-4.html 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22758-1.html
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 نوغان داری

 - 60/40/40فارس

 عرضه تخم نوغان ادامه دارد/ تر کرم ابریشم وارد بازار شد تن پیله 40
تر  تن پیله 40تاکنون : تا هفته آینده ادامه دارد، گفتسرپرست مرکز نوغانداری کشور با بیان اینکه عرضه تخم نوغان 

هزار  03کرم ابریشم وارد بازار شده و این محصول توسط بخش خصوصی با قیمت باالتر از قیمت تضمینی و حدود 

 .شود تومان خریداری می

 10تاکنون حدود : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   پور سرپرست مرکز نوغانداری کشور در گفت اصغر داداش علی

 .دهندگان کرم ابریشم توزیع شده است جعبه تخم نوغان در بین پرورش 177هزار و 

 .در استان گیالن به دلیل متفاوت بودن شرایط محیطی کار توزیع تخم نوغان همچنان ادامه دارد: وی افزود

های خراسان رضوی، خراسان  با توجه به توزیع تخم نوغان از ابتدای سال در استان: داری کشور اظهار داشتسرپرست مرکز نوغان

 .شمالی و گلستان پیله تر کرم ابریشم وارد بازار شده است

رد بازار شده و تر کرم ابریشم وا تن پیله 10تاکنون حدود : پور با بیان اینکه هفته آینده عرضه تخم نوغان ادامه دارد، گفت داداش

 .این محصول با قیمت توافقی و بیش از قیمت تضمینی توسط بخش غیردولتی خریداری شده است

 17تومان است اما پیله تر کرم ابریشم بصورت توافقی با قیمت حدود  477هزار و  41قیمت هر کیلوگرم پیله تر ابریشم : وی افزود

 .شود هزار تومان در بازار خریداری می

هایی در مناطق مختلف ایجاد شده و توزیع  دهندگان پایگاه برای سهولت خرید تخم نوغان توسط پرورش: ور اظهار داشتپ داداش

تر ابریشم نظارت  تخم نوغان هنوز در مناطق شمالی ادامه دارد و نمایندگان مرکز توسعه نوغانداری کشور در کار خرید توافقی پیله

 .کافی خواهند داشت

شود که  به نوغانداران در راستای دستیابی به تولید پیله تر ابریشم کیفی توصیه می: غانداری کشور تصریح کردسرپرست مرکز نو

های کارشناسان مرکز توسعه نوغانداری که از طریق  اصول بهداشتی و تغذیه مناسب در پرورش بطور کامل رعایت شود و به توصیه

 .ر شده توجه کنندهای ترویجی و آموزش منتش ها و اطالعیه رسانه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40617070777610 
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 گزارشات جهانی

 - 60/40/47فارس

 اند درصد مردم کشورهای در حال توسعه دچار سوءتغذیه 93/ میلیون نفری گرسنگان جهان 091کاهش 
 90.1میلیون نفری گرسنگان جهان و ابتالی  033از کاهش بیش از   سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود،

 .درصد مردم کشورهای در حال توسعه به سوءتغذیه خبر داد

بر اساس جدیدترین آمار ساالنه سازمان ملل متحد تعداد فائو ، به نقل از خبرگزاری فارسالملل   به گزارش گروه اقتصاد بین

این مسئله به رغم فاجعه های .میلیون نفر رسیده است 061میلیون نفر کاسته شده و به  149سال گذشته  11گرسنگان جهان در 

 میلیارد نفر بود اتفاق افتاده است 4طبیعی، جنگ ها و فقر شمار گرسنگان جهان که ربع قرن پیش 

برند اما این رقم نسبت به ربع قرن  درصد از مردم کشورهای در حال توسعه از سوء تغذیه رنج می 41.6بر اساس این گزارش،هنوز 

 درصد بود کاهش خوبی داشته است 10.0که پیش 

آژانس خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود اعالم کرد در کشورهای شرق آسیا، آمریکای التین و 

 .کارائیب با رشد اقتصادی از تعداد گرسنگان کاسته شده است

فق شده اند برنامه از پیش اعالم شده آژانس دایر بر کاهش کشور مو 01کشور آمار گیری شده  416در گزارش آمده است در 

 .گرسنگان به نصف را اجرا کنند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40617070777109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.fao.org/news/story/en/item/288229/icode/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940307000236


 4931اول خرداد  اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

040 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا 1060خرداد  49, چهارشنبه

 توسعه تجارت جهانی میوه و سبزی با همکاری مشترک ایران و ترکیه 
پایان این نشست، پایان راه نیست و باید برای رسیدن به رفاه مشترک دو کشور و داشتن سهم بیشتر در تجارت 

 .جهانی با یکدیگر هماهنگ شویم

ر حاشیه نشست مشترک صاحبان مشاغل صنعت کشاورزی و غذایی ایران و ترکیه که در رئیس اتاق بازرگانی مرسین ترکیه امروز د

هایی که در  با اشاره به تحریم( ایانا)برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  1741اگروفود  محل نمایشگاه ایران

ایم در کنار کشور برادر خود،  کامالً احساس کرده و سعی داشتهشده را  های اعمال کشور ترکیه تحریم: ایران اعمال شده است، گفت

 .ایران باشیم

دو : هایی را مناسب برای ارتباط بیشتر و درک بهتر دو طرف از یکدیگر دانست و افزود الدین آشوت برگزاری چنین نشست شرف

تجاری خود را توسعه بخشند تا بتوانند در نقاط کشور ایران و یکدیگر رقیب هم نیستند و باید با قرار گرفتن کنار یکدیگر روابط 

 .مختلف دنیا به رفاه رسیده و سهم بیشتری را از تجارت جهانی داشته باشند

مدت را حفظ روابط این کشور با سایر کشورهای  گیری از تجارت دنیا در کوتاه وی دلیل موفقیت ترکیه در رسیدن به سهم چشم

مرسین، سومین شهر بزرگ ترکیه در تولید محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی است که در صدد شهر : دنیا اعالم کرد و ادامه داد

 .ها، همراه هم بتوانیم در دنیا به سطح باالتری از درآمد و رفاه برسیم آن هستیم با استفاده از پتانسیل ایران در این زمینه

ای در دنیای  جود داشته باشد، اما ما به عنوان تاجران حرفهشاید در سطح سیاسی اختالفاتی و: الدین آشوت خاطرنشان کرد شرف

 .توانیم اختالفات را کنار گذاشته و برای رسیدن به رفاه مشترک با یکدیگر هماهنگ شویم کار می

که پس از ترکیه در هفتم ژوئن انتخابات را در پیش رو دارد : ها تصریح کرد وی در پاسخ به خبرنگار ایانا درباره زمان شروع همکاری

برگزاری انتخابات و مشخص شدن دوباره راه سیاست در ترکیه، تاجران و صاحبان مشاغل فعالیت خود را به نحو بهتری ادامه 

 .خواهند داد

رئیس اتاق بازرگانی مرسین ترکیه با بیان اینکه همکاری تجاری دو کشور ایران و ترکیه در تمام سطوح از کشاورزی گرفته تا 

پایان این نشست، پایان راه نیست، ما پذیرای ایران در کشور خود خواهیم بود و در نظر : ترش است، یادآور شدصنعت قابل گس

 .داریم نیروهای دو کشور را کنار هم قرار داده تا در دنیا به یک قدرت بزرگ تبدیل شویم

ایم و باید با اضافه کردن  ایران را رقیب خود ندیدهگاه  ما هیچ: دین دانست و تأکید کرد الدین آشوت ایران را کشور برادر و هم شرف

 .طور مشترک در دنیای اقتصاد حرکت کنیم مان به یکدیگر، به نیروهای

اند و همچنین کشورهای اتحادیه  اند و یک ساختار مشترک را تشکیل داده وی با اشاره به اینکه کشورهای نافتا با هم یکی شده

تر کشورها، ما نیز  با توجه به پیشرفت هرچه سریع: اند، اظهار داشت نامه امضاء کرده تحد شده و توافقاروپا و آمریکا نیز با یکدیگر م

 .نامه آغاز به همکاری کنیم توجهی به اختالفات جزئی با انعقاد توافق تر پای میز مذاکره بنشینیم و با بی باید هرچه سریع

توان به  ه دارای نقاط قوت زیادی هستند که با کنار هم قرار دادن آنها میدو کشور ایران و ترکی: الدین آشوت همچنین گفت شرف

نشیند  عنوان مثال هر دو کشور دارای محصول مرکبات هستند، اما مرکبات ایران زودتر به بار می قدرت بیشتری دست پیدا کرد؛ به

توانیم تولیدات میوه و  ازار جهانی کنیم یا میصورت مشترک وارد ب توانیم محصوالت دو کشور را به هم اضافه کرده و به که می

هایی به نفع هر دو  شک چنین فعالیت سبزی تازه ایران را به ترکیه منتقل کرده و به شکل قابل عرضه به سایر کشورها درآوریم، بی

 .کشور است
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کنند در اصل کشورهای  یعنوان کشورهای پیشرفته در دنیا مطرح م وی در پایان با بیان اینکه کشورهایی که خود را به

اما ممکن است دوباره در زمان : اند، افزود ها را از روی ایران برداشته کنند تحریم استعمارگری هستند که در حال حاضر وانمود می

یش ها را اعمال کنند؛ این کشورهای استعمارگر تنها به فکر منافع خودشان هستند و ما باید با افزا کوتاهی به شکلی دیگر تحریم

های بین دو کشور ایران و ترکیه، منافع مشترک هر دو کشور را در نظر بگیریم و مانع از تحقق اهداف  ارتباطات و همکاری

 ./استعمارگران شویم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11004-4.html 
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 گزارشات جهانی
 آیانا 1060خرداد  49, چهارشنبه

 برای ترغیب کشاورزان در بورس  "هزار کشاورز 93هزاردهکده، "ایده 
، بورس کاالی دالیان چین در (آنکتاد)های منتشرشده از کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد  بر اساس گزارش

 93هزاردهکده، "منظور تحقق اهداف خود در زمینه توسعه معامالت قراردادهای آتی، برنامه آموزشی  به 0334سال 

 . رود شمار می ز مراکز بزرگ معامالت آتی کشاورزی در دنیا بهکه این بورس امروز ا طوری را آغاز کرد به "هزار کشاورز

برگزاری همایش : به نقل از بورس کاال کارشناس ارشد حوزه کشاورزی در این باره گفت( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

وری  قانون بهره 00درباره اجرای ماده بورس کاالی ایران برای آموزش و آشنایی کشاورزان و تولیدکنندگان استان کرمانشاه 

یافته دنیا نیز برای  که بسیاری از کشورهای توسعه طوری شود به کشاورزی، اقدامی قابل تحسین در حوزه کشاورزی محسوب می

 .اند توسعه بخش کشاورزی و باال بردن سطح آگاهی کشاورزان از بازرگانی و تجارت، این راه را پیموده

چگونگی آشنایی کشاورزان با معامالت قراردادهای آتی محصوالت کشاورزی در بورس کاالی دالیان چین اشاره مرتضی مشایخی به 

، بورس کاالی دالیان چین در (آنکتاد)های منتشرشده از کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد  بر اساس گزارش: کرد و افزود

 "هزار کشاورز 47هزاردهکده، "سعه معامالت قراردادهای آتی، برنامه آموزشی منظور تحقق اهداف خود در زمینه تو به 1771سال 

 .رود شمار می که این بورس امروز از مراکز بزرگ معامالت آتی کشاورزی در دنیا به طوری را آغاز کرد به

های  استفاده از قیمتهزار کشاورز در باره نحوه  17، بیش از 1770این برنامه آموزشی باعث شد تا اوایل سال : وی افزود

 .قراردادهای آتی برای اتخاذ تصمیمات بهینه کشت آموزش ببینند

های واسطه  ریزی و آموزش بورس کاالی دالیان باعث شد تا سازمان به گفته این کارشناس ارشد بازار کشاورزی، عالوه بر این، برنامه

بتوانند، ( اعتبارات خرد  های تأمین کنند ازجمله سازمان)کنندگان مالی  نها، خریداران و تأمی کنندگان نهاده ها، تأمین از قبیل تعاونی

 .کنند بگنجانند کارکرد پوشش ریسک را در شرایط قراردادهایی که به کشاورزان پیشنهاد می

آمارهای موثق بر اساس : های کاالیی اشاره کرد و ادامه داد مشایخی در ادامه به تأثیر توسعه معامالت محصوالت کشاورزی در بورس

های معامالتی به  شود، هزینه های بورس انجام می و مستند، در هر کشوری که مبادالت محصوالت کشاورزی از طریق مکانیسم

میزان قابل توجهی افت کرده، سطح تولید و صنعت کشاورزی باال رفته، نوسان شدید قیمتی و ریسک بازار از بین رفته و در نهایت 

 .کشاورزان کاهش یافته استمیزان فقر در میان 

وی در پایان با اشاره به اینکه این گونه اقدامات بورس کاالی ایران برای توسعه بخش کشاورزی و حمایت از کشاورزان باید ادامه 

ال، مند و در راستای منافع ملی همچون بورس کا حمایت از کشاورزان و آشنایی آنها با بازاری شفاف، قانون: یابد، خاطرنشان کرد

های غیردولتی و ایفای نقش جدید و تسهیل  های خصوصی و سازمان نیازمند نوآوری در نهادها، کار مشترک میان کشاورزان، شرکت

 ./گرانه تری توسط وزارت جهاد کشاورزی است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11007-4.html 
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 گزارشات جهانی
 آیانا 1060خرداد  40, یکشنبه

 ساخت یک زنبور با مغز دیجیتالی 
این ربات با یک مغز آپلود .شود دانشمندان به تازگی زنبوری ساختند که با استفاده از یک مغز دیجیتال هدایت می

 . کننده انسانی حرکت نماید و رفتاری مشابه زنبور از خود بروز دهد تواند بدون نیاز به هدایت شده، می

 -بط عمومی و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به نقل از مرکز روا( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ساخت رباتی است که بتواند فکر کند، احساس نماید و مانند  (Green Brain)پروژه گرین برین از اهداف- "انبیک  "بخش 

محققان با آپلود . قشه مغز زنبور را کشیدند و اتصاالت عصبی آن را بازسازی نمودندبدین منظور دانشمندان ن. یک زنبور عمل کند

 .افزار مغز درون ربات، توانستندپروازی شبیه به زنبور از این رباط ببینند نرم

در . ا استه مغز زنبور یک میلیون رشته عصبی دارد که رفتارهای این موجود ناشی از این رشته. ساخت این مغز اصالً آسان نیست

 071هاتوانسته بودند مغز یک کرم با  آن. سال گذشته گروهی از دانشمندان این کار را در ابعاد بسیار کوچکتر انجام داده بودند

 .رشته عصبی را در یک ربات آپلود نمایند

دانشمندان پروژه گرین .نماید تواند رنگ یا شکل را دنبال تواند حرکات را ردیابی کند، و نمی در حال حاضر مغزهای مجازی تنها می

خواهند با ساخت دیجیتالی مغز تمامی زنبورهای اروپایی، اولین ربات خودگردانی را بسازند که شبیه زنبور  برین در بلندمدت می

 .ها بر روی سیستم بویایی و بصری زنبور است کند؛ اما در حال حاضر تمرکز اصلی آن عمل می

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11049-4.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://greenbrain.group.shef.ac.uk/
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22716-1.html


 4931اول خرداد  اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

047 
 

 
 گزارشات جهانی

 آیانا 1060خرداد  48, جمعه

 حضور تصویرساز ایرانی در جشنواره / « گاو»کشور در جشنواره طراحی  00رقابت تصویرسازان 
در ( پنجم خرداد)مه  01از ( COW)المللی طراحی گاو  تصویرسازی جشنواره بیننمایشگاه آثار منتخب بخش 

کشور دنیا نام یک تصویرگر ایرانی به چشم می  00شود و در میان تصویرگران  نپروپتروسک کشور اوکراین برگزار می

 .خورد

آید و  نمایش درمی کشور به 10، در این نمایشگاه آثاری از تصویرسازان و طراحانی از (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ه و هنرمندانی از ایران، اتریش، آرژانتین، بالروس، کانادا، اسپانیا، ایتالیا، لهستان، پرتغال، روسیه، صربستان، اسلوونی، آمریکا، فرانس

 .حضور دارند( COW)المللی طراحی گاو  جشنواره بینیشگاه آثار منتخب بخش تصویرسازی در نما... 

کارشناس  - نورایی. مندان قرار خواهد گرفت از ایران، سه اثر از لیال نورایی هنرمند تصویرساز در این نمایشگاه در معرض دید عالقه

سازی نیز فعال است و در  های انفرادی و گروهی مختلفی حضور داشته و در زمینه انیمیشن پیش از این در نمایشگاه -تصویرسازی 

 .اشاره کرد« پر کالغ»و « ها چوب به دست»توان به ساخت انیمیشن کوتاه  این زمینه می

ژوئن  19خردادماه در اوکراین افتتاح شده است و تا  1از  (COW)المللی طراحی گاو  جشنواره بین نمایشگاه آثار تصویرسازی

 .ادامه دارد( تیرماه 1)

، طراحی لوگو، COWطراحی پوستر  المللی طراحی گاو، ماه نوامبر نیز نمایشگاه آثار منتخب بخش طراحی شامل جشنواره بین

 .کند بندی و طراحی کارت را برگزار می طراحی بسته

نفر اول دیپلم افتخار و گواهی شرکت در فستیوال و در بخش طراحی نیز به سه نفر برگزیده دیپلم  47در بخش تصویرسازی به 

 .افتخار و به نفر اول جوایزی اهدا خواهد شد

 "گور خر"لیال نورایی، در آثاری که سال گذشته در گالری ایده به نمایشگذاشته بود، جملگی با موضوع  به گزارش ایانا، پیش از این

بخشی از هدفم در مورد انتخاب این  ":شناسانه خود گفته بود بودند که لیال نورایی درباره انتخاب این حیوان برای ارائه آثار زیبایی

در واقع منظورم تابعیت این حیوان از گروهی است که به آن . ن حیوانات طبیعت استسوژه، این است که گورخر یکی از متمایزتری

 ".تعلق دارد و نوعی وفاداری به کنش غریزی اوست

نکته دیگر، شمایل این حیوان در ایجاد خطای دید، در چشم شکارچی و البته تشخص و تمایز خطوط سیاه و سفید در هر : او افزود

های سیاه و سفید نیز در خوانش دوباره معناهای پیشین و نیز  فهوم سمبلیک کنار هم قرار گرفتن رنگبدون شک م. است "گورخر"

 ./تاثیر نبوده است زایش مفاهیم تازه، در انتخاب این موضوع بی

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11001-4.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cow.com.ua/en/cow-festival/cow-2012/award
http://www.cow.com.ua/en/cow-festival/cow-2012/award
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22785-1.html
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 گزارشات جهانی
 خبرنگاران جوان - 106۱خرداد  42: تاریخ

 سود باغداران در آلمان به شدت کاهش یافت

تاکنون  1747،رشد مزرعه داری در آلمان چندان رشدی ندارد، مقایسه آمارهای سال  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

نشان می دهد که شمار واحدهای زراعی در آلمان ساالنه نه تنها تا یک ممیز شش دهم درصد کاهش یافته بلکه به منفی سه 

 . درصد نیز رسیده است

بجز باغداران که با کاهش چشمگیر . جمهوری فدرال منتشر شود قرار است گزارش وضعیت کشاورزی آلمان امروز از سوی دولت

 . سود مواجه بوده اند، دامداری ها و مراکز تولید شیر توانسته اند سال گذشته سود خود را تا یک سوم افزایش دهند

http://www.yjc.ir/fa/news/1170119 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5208256
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 گزارشات جهانی
 فودپرس 1060خرداد ماه  9چهار شنبه 

  !آخرین راه رژیم غذایی؛ لیوان هوشمند هم آمد

. سالهاست که دغدغه اصلی بسیاری از مردم دو چیز است؛ خوردن غذا و رژیم گرفتن برای فرار از عواقب پرخوری <مواد غذایی

 .به دنبال کاهش وزن رفته اند این بار محققان با لیوان هوشمند

اگر شما به دنبال راهی، برای از دست دادن وزن می گردید و یا فقط می خواهید از آنچه که می نوشید، آگاه تر شوید، یک گزینه 

 (Vessyl) «وسیل»لیوان هوشمندی به نام : جدید و فوق العاده برای شما وجود دارد

وسیل یک فنجان همراه . ود و نوشیدنی های شیرین هیچ جایی برای پنهان شدن ندارندبا وسیل دست مایعات کالری دار رو می ش

 .با سنسور است که میزان کالری و مواد مغذی در نوشیدنی را اندازه گیری کرده و می خواند

وشیدنی را اندازه این وسیله می تواند به شما بگوید که دقیقا چه چیزی در لیوان خود دارید، تعداد کالری های که موجود در ن

 .گیری می کند و توسط یک اپلیکیشن تلفن همراه، در بهینه سازی مصرف روزانه و هفتگی تان به شما کمک می کند

ما این لیوان را طراحی کردیم، تا همراه شما ": که سازنده وسیل است، می گوید Mark Oneمدیر عامل شرکت « جاستین لی»

جاهایی که بیشتر زمان تان را صرف می کنید، اما شما می توانید در مواقع و موقعیت های  در محل کار و خانه تان شود، یعنی

 .دیگر نیز از آن استفاده کنید

هر زمانی که شما وسیل را از چیزی پر کنید، یک صفحه دیجیتالی تعداد کالری ها را که توسط سنسور موجود در لیوان شمرده 

اه نیز جزئیات بیشتری از جمله میزان کلِ پروتئین و قند و یک راهنما حاوی میزان رسیدن اپلیکشین همر. شده اند، نشان می دهد

 .شما به اهداف رژیم غذایی تان را نشان می دهد

اگر شما آنچه که مصرف می کنید را پیگیری کنید، احتمال اینکه به اهداف سالمتی خود دست یابید، بسیار باالتر ": لی می گوید

بنابراین، ما . لی از آشکار کردن جزئیات زیادی از شیوه سنجش کالری در داخل لیوان در اختیار ما قرار نمی دهد متاسفانه،. "است

 .تنها باید به کالم او که این دستگاه دقیق است، اعتماد کنیم

. بمانند 1741یل سال دالر پیش خرید کرده و یا منتظر عرضه محصول، در اوا 66عالقه مندان می توانند این محصول را با قیمت 

 .دالر خواهد بود 466قیمت لیوان پس از عرضه رسمی به بازار 

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 گزارشات جهانی 
  فودپرس 1060خرداد ماه  9چهار شنبه 

 <باالمواد غذاییرابطه مصرف غذای خارج از منزل با فشار خون 
طبق مطالعه اخیر محققان دانشکده پزشکی دوک سنگاپور، وعده غذایی تهیه شده در منزل به مراتب بهتر از غذای رستوران برای  

محققان دریافته اند که خوردن غذا بیرون از خانه با افزایش مصرف کالری، جذب بیشتر چربی اشباع شده و .فشار خون افراد است

فشار خون باال عامل اصلی مرگ .این الگوهای خوردن موجب ابتال به فشار خون باال می شود. تر در ارتباط استمصرف نمک بیش

مطالعات نشان داده اند که افراد بزرگسال جوان مبتال به عالئم پیش فشارخون، یا . عروقی در سراسر دنیاست-ناشی از بیماری قلبی

فرد بزرگسال دانشجو بین رده سنی  174در این مطالعه محققان .خون باال قرار دارندفشار خون نسبتاً باال، در معرض خطر فشار 

داده های مربوط به فشار خون، شاخص توده بدن و سبک زندگی، از جمله وعده های . سال را مورد ارزیابی قرار دادند 17تا  40

با .سپس رابطه آنها با فشار خون باال تعیین شد. غذایی مصرف شده در بیرون و میزان فعالیت بدنی این افراد جمع آوری شد

درصد  00درصد از کل جمعیت یافت شد و  10.1شد که عالئم پیش فشار خون باال در  استفاده از آنالیز آماری، تیم تحقیق متوجه

در مورد تفکیک جنسیتی هم، عالئم پیش فشار . وعده غذایی خود در هفته را بیرون از خانه مصرف می کردند 41افراد بیش از 

ه عالئم پیش فشار خون باال یا بیماری فشار خون باال افراد مبتال ب.شایع بود( درصد 6)بیش از زنان ( درصد 16)خون باال در مردان 

در هفته تعداد دفعات بیشتری در خارج از خانه غذا می خوردند، دارای شاخص توده بدن باالتری بودند، سطح فعالیت بدنی شان 

ز خانه، احتمال ابتال محققان متوجه شدند حتی یک وعده اضافی مصرف وعده غذایی بیرون ا.کمتر بود و غالباً سیگار می کشیدند

  .درصد افزایش می دهد 9به عالئم پیش دیابت را تا 

http://www.foodpress.ir/Post. 
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	امیدواریم مشکل ورود برنج تراریخته به بازار برطرف شود
	یارانه تولید برنج برای خرید تضمینی پر محصول اختصاص شده است
	بدون ثبت سفارش برنج از سفره مردم میرود
	بانکها واردکننده برنج هم شدند

	پسته
	پنبه
	رونمایی از نخستین پنبه تراریخته ایران
	واردات بذر پنبه از ترکیه به پایلوت رسید

	پیاز
	صادرات پیاز بندرلنگه به امارات

	تامین منابع مالی
	پرداخت تسهیلات بانکی برای مکانیزاسیون کشاورزی افزایش یافت
	کود زیستی فلاویت امسال به تولید انبوه میرسد
	کوتاهی برخی شعب استانی بانک کشاورزی در تخصیص اعتبارات خط شماره سه مکانیزاسیون
	اختصاص 10 هزار میلیارد ریال برای حمایت از بخش کشاورزی
	سهم 170میلیاردی عشایر از بودجه کشور

	تحقیقات و نوآوری ها
	دستاوردهای پژوهشی دانشمندان بیوتکنولوژی ایران وارد بازار میشود
	تولید 100 هزار قطعه بچهماهی صبیتی در ایستگاه تحقیقاتی بندر امام خمینی(ره)

	تخم مرغ
	دلیل افزایش قیمت تخم مرغ/ آنفلوانزای پرندگان در ترکیه بازار تخم مرغ ایرانی را گرم کرد

	تولیدات باغی (سایر )
	تولید 46 هزار تن انبه، کنار، گواوا و چیکو در هرمزگان
	میزان صادرات انبه پاکستان به ایران بیشتر میشود/سفر مسئول ایرانی برای افزایش واردات
	آغاز برداشت توت فرنگی ارگانیک از مزارع سردشت
	واکس میوه، خوراکی و غیرآسیبزا است
	صادرات انگور خراسانشمالی به روسیه و پاکستان
	رسیدگی به مشکلات سرمازدگی باغات گردو

	تولیدات دام و طیور (سایر )
	شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداریهای صنعتی کشور در سال 1393+ متن کامل
	افزایش ۹ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده مرغداریهای صنعتی کشور
	صادرات 124 هزار راس دام سبک از ابتدای سال 94/ جمعیت دام سبک کشور با ظرفیت تامین علوفه تناسب ندارد
	پرواربندی 150 هزار دام در کشور
	راه اندازی واحد توليد جوجه يک روزه مرغ اجداد گوشت
	صادرات 28 تنی قرقاول، کبک و بلدرچین/ خودداری بانک سپه از پرداخت تسهیلات
	دامداران کشور در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند / دامداری زجرآور شد کشاورزی>
	آغاز خرید تضمینی جو به قیمت کیلویی 920 تومان
	ضرر 400 میلیارد تومانی صنعت طیور کشور در سال گذشته

	تولیدات زراعی (سایر )
	مبارزه با آفت سن غلات در استان اصفهان
	مبارزه بیولوژیک با آفات نباتی در مزارع گلستان
	پیشبینی تولید سه میلیون تن جو در کشور
	کشت شیرین بیان در زمین های بیابانی استان اصفهان
	صادرات پیاز بندرلنگه به امارات

	چای
	خشکسالی به باغهای شمال رسید/ کاهش ۳۰ درصد برداشت برگ چای و مطالبات پرداخت نشده چایکاران
	رئیس اتحادیه چایکاران با بیان اینکه چین اول برگ سبز چای به پایان رسیده، گفت: در اثر خشکسالی سال گذشته در چین اول با افت ۳۰ درصدی برداشت مواجه شدیم.
	سازمان چای در مورد چای سنواتی با اقتدار عمل کند
	حضور سودجویان حول محور چای سنواتی

	حبوبات
	فشار دلالان برای واردات میوه به بهانه قاچاق و حبوبات با کمبود مصنوعی
	پیشبینی تولید سه میلیون تن جو در کشور
	سودجویی فرصتطلبان از انبارهای خالی حبوبات

	خرما
	صادرات بیش از 1500 تن خرما از خوزستان

	خرید تضمینی
	خرید تضمینی جو توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور آغاز شد
	یارانه تولید برنج برای خرید تضمینی پر محصول اختصاص شده است
	آغاز خرید تضمینی جو به قیمت کیلویی 920 تومان

	خشکسالی
	خشکسالی به باغهای شمال رسید/ کاهش ۳۰ درصد برداشت برگ چای و مطالبات پرداخت نشده چایکاران
	رئیس اتحادیه چایکاران با بیان اینکه چین اول برگ سبز چای به پایان رسیده، گفت: در اثر خشکسالی سال گذشته در چین اول با افت ۳۰ درصدی برداشت مواجه شدیم.

	دانه های روغنی
	خرید بیش از 11 هزار تن کلزای تضمینی از کشاورزان

	روغن
	خطر انحصار در صنعت روغننباتی/تقاضای افزایش قیمت روی میز دولت
	روغنهای نیمه جامد در آستانه حذف از بازار صنایع غذایی

	زعفران
	زیتون
	چگونه روغن زیتون طبیعی را بشناسیم/ روغن تفاله زیتون نخوریم
	افزایش 3 برابری قیمت زیتون از میوه تا کنسرو صنایع غذایی
	افزایش 3 برابری قیمت زیتون از میوه تا کنسرو

	سلامت
	شروع برنامه واکسیناسیون سراسری تب برفکی در جمعیت گاوی کشور
	نشان حلال تنها به دارندگان گواهی IR اعطا میشود
	مبارزه با آفت سن غلات در استان اصفهان
	مبارزه بیولوژیک با آفات نباتی در مزارع گلستان
	اسبهای ترکمن مریض شدند
	نوشیدنی مفید برای کسانی که زیاد فکر میکنند غذا و تغذیه>
	عرضه گوشت چرخکرده آماده ممنوع! مواد غذایی>
	واکس میوه، خوراکی و غیرآسیبزا است
	خطر افزایش فشار خون با افراط در مصرف مواد قندی
	ردپای سرطان در قزلآلا و فلزات سنگین در مرغ

	سیب درختی
	سیب زمینی
	شکر (چغندر / نیشکر)
	شیلات
	ما دلال نیستیم !
	تولید 100 هزار قطعه بچهماهی صبیتی در ایستگاه تحقیقاتی بندر امام خمینی(ره)
	مدعیان انحصار در صادرات شیلات، یک کیلوگرم ماهی هم صادر نکردهاند
	خداحافظی خاموش کپور، سوف و آزاد از دریای خزر
	ادعای انحصار 19 صادرکننده آبزیان به روسیه پوچ و بی معنی است/ صادرات آبزیان به روسیه پیشرفت آرام اما پایدار دارد
	اگر ماهی دوست ندارید این مطلب را بخوانید
	تقاضای روسیه برای خرید 28 هزار تن آبزیان ایرانی مواد غذایی>
	ردپای سرطان در قزلآلا و فلزات سنگین در مرغ
	مزرعه آبزیپروری مشترک میان ایران و فرانسه راهاندازی میشود

	شیر و فراوردهها
	اعتراض دوباره دامداران به ارزان فروشی شیر و واردات گوشت
	ماهانه 2.5 میلیون کیلوگرم بستنی تولید میشود/ اجازه فروش بستنی تا نیم ساعت قبل از سحر
	کارخانه بستنی عسل با سرمایه گذاری 450 میلیارد ریالی افتتاح شد

	صادرات و واردات
	واردات محصولات اساسی برای کشور تهدید است
	عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با بیان اینکه واردات منجر به وابستگی میشود، گفت: وابستگی به واردات محصولات اساسی تهدید است چرا که کشورهای تولیدکننده تصمیم میگیرند چه محصولی را به ما بدهند.
	روسیه مجوز واردات موادغذایی از 6 شرکت ایرانی را صادر کرد
	میزان صادرات انبه پاکستان به ایران بیشتر میشود/سفر مسئول ایرانی برای افزایش واردات
	صادرات محصولات لبنی و گوشت طیور ایران به روسیه مجاز اعلام شد
	نمایشگاه توسعه صادرات و رونق صنعت دام، طیور و آبزیان در تبریز برگزار میشود
	اعتراض دوباره دامداران به ارزان فروشی شیر و واردات گوشت
	آسیب جدی واردات بر تولیدکنندگان/ برنامه ششم توسعه با محوریت تعاون تدوین شود
	فقدان برنامه خودکفایی منجر به واردات میشود/ رانت ناشی از واردات مانع خوداتکایی است
	تداوم واردات بیرویه میوه با مجوزهای قدیمی/ پرتقال والنسیای جنوب را به نام خارجی میفروشند
	واردات بر اساس برنامه مدون باشد تا به تولید ضربه نزند/ قوانین حمایتی اجرا نمیشود
	رشد ۳۰۰ درصدی گازوئیل کشتیهای باری صادراتی بعد از افزایش قیمت سوخت
	صادرات 124 هزار راس دام سبک از ابتدای سال 94/ جمعیت دام سبک کشور با ظرفیت تامین علوفه تناسب ندارد
	فشار دلالان برای واردات میوه به بهانه قاچاق و حبوبات با کمبود مصنوعی
	واردات بذر پنبه از ترکیه به پایلوت رسید
	40 درصد گوشت دامهای عشایری صادر میشود
	صادرات 28 تنی قرقاول، کبک و بلدرچین/ خودداری بانک سپه از پرداخت تسهیلات
	مدعیان انحصار در صادرات شیلات، یک کیلوگرم ماهی هم صادر نکردهاند
	درنای گلپایگان و تهران ماکیان به روسیه مرغ صادر میکنند
	آغاز صادرات شیرخشک صنایع شیر ایران، به محض بهبود نرخ جهانی
	رشد 72 درصدی واردات غلات در بندر امیرآباد
	صادرات بیش از 1500 تن خرما از خوزستان
	هدفگذاری صادرات 800 ميليون دلاری صنايع لبنی امسال
	ادعای انحصار 19 صادرکننده آبزیان به روسیه پوچ و بی معنی است/ صادرات آبزیان به روسیه پیشرفت آرام اما پایدار دارد
	واردات بیرویه کالاهای مصرفی به اسم تنظیم بازار/ مصالح ملی بالاتر از منافع افراد دیده شودکشاورزی>
	تقاضای روسیه برای خرید 28 هزار تن آبزیان ایرانی مواد غذایی>
	سنایی: ایران سال گذشته 4.2 میلیارد دلار محصولات غذایی صادر کرده است
	صادرات انگور خراسانشمالی به روسیه و پاکستان
	جلوگیری از صادرات آب مجازی توسط تعرفههای بازرگانی
	صادرات پیاز بندرلنگه به امارات

	صنایع غذایی
	آغاز صادرات شیرخشک صنایع شیر ایران، به محض بهبود نرخ جهانی
	کارخانه بستنی عسل با سرمایه گذاری 450 میلیارد ریالی افتتاح شد
	پاسخگویی متخصصان فرآورده های گوشتی در اگروفود به شبهات سوسیس و کالباس
	كيفيت محصولات صنایع غذایی در ایران در سطح استانداردهای بينالمللی
	نوشیدنی مفید برای کسانی که زیاد فکر میکنند غذا و تغذیه>
	داغ نان در تهران
	;دفاع تمام قد دبیرکل کانون صنایع غذایی از صنایع فرآورده های گوشتی:گوشت های مورد استفاده در سوسیس و کالباس کاملا استاندارد و بهداشتی است/
	روغنهای نیمه جامد در آستانه حذف از بازار صنایع غذایی
	عرضه گوشت چرخکرده آماده ممنوع! مواد غذایی>
	کیفیت آبلیموهای بازار زیر ذره بین سازمان های نظارتی است/قیمت گذاری آبلیمو ها بزودی ساماندهی می شود
	از مربای زرشک تا زغال اخته بر سر سفره صبحانه /یک تجارت شیرین مواد غذایی
	سنایی: ایران سال گذشته 4.2 میلیارد دلار محصولات غذایی صادر کرده است

	عسل
	کوچ زنبورداران به مناطق سردسیر خوزستان
	هجوم عسلهای غیر استاندارد به بازار کشاورزی

	علوفه
	راهاندازی معامله قرارداد آتی کنجاله سویا در 16 خرداد/ مصرف سالانه ۲.۵ میلیون تن کنجاله سویا
	خرید تضمینی جو توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور آغاز شد
	راهاندازی معامله قرارداد آتی کنجاله سویا در 16 خرداد

	قارچ
	گل و گیاهان صنعتی
	گلخانه های کشور امسال بیمه می شود / 56 درصد خسارات به دلیل خشکسالی

	گندم
	مبادله بذور گندم، کلزا، جو، سورگوم و آفتابگردان با کشور فرانسه

	گوجه فرنگی
	گوشت قرمز
	اعتراض دوباره دامداران به ارزان فروشی شیر و واردات گوشت
	تنظیم بازار گوشت ماه رمضان را به تشکلها واگذار کنید
	40 درصد گوشت دامهای عشایری صادر میشود
	بازار آرام گوشت قرمز و سفید در رمضان امسال
	قیمت گوشت کاهش مییابد/ هر کیلو گوشت گوساله 30 هزار تومان
	حمله بوفالویی گوشت برزیلی را 600 یورو گران کرد/ گوشت گاومیش در دو سال اخیر وارد کشور نشده است
	کاهش قیمت گوشت منوط به تصمیم ستاد تنظیم بازار

	گوشت مرغ
	مرغ کیلویی ۶۷۰۰ تومان/ ماه رمضان قیمت مرغ منطقی میشود
	رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران با بیان اینکه قیمت امروز مرغ در خردهفروشیها حدود ۶۷۰۰ تومان است، گفت: از آنجا که قیمت منطقی مرغ حدود ۷ هزار تومان اعلام شده پیشبینی میشود در ماه مبارک رمضان قیمت به رقم مذکور برسد.
	درنای گلپایگان و تهران ماکیان به روسیه مرغ صادر میکنند
	نرخ مصوب مرغ ۶۶۰۰ تومان اعلام شد
	مرکز آمار اعلام کرد:مرغ ۳۴.۷ درصد گران شدمواد غذایی>
	ردپای سرطان در قزلآلا و فلزات سنگین در مرغ

	ماشین آلات
	متفرقه
	خودکفایی در کشاورزی امری محال یا ممکن
	در حالی که طبق فرمایشات امام(ره) خودکفایی در کشاورزی مقدمهای برای استقلال خودکفایی در زمینههای دیگر است عدهای بدون توجه به قانون اساسی کشور که بر افزایش تولیدات کشاورزی تأکید دارد راه توسعه کشور را غیرکشاورزی میپندارند.
	هزینه خانوار روستایی طی ۸ سال گذشته ۱۶.۲ درصد افزایش یافت
	برگزاری روز مزرعه، برای انتقال فوت و فن تکنولوژی به کشاورزان اردبیلی
	کرمانشاه، میزبان هشتمین جشنواره ملی دوسالانه رسانههای آموزشی - ترویجی
	آزادسازی بنزین تأثیری بر ادوات مکانیزه ندارد
	عکس ایران، برنده جایزه سازمان جهانی بهداشت دام شد
	شمال غرب کشور، در تدارک برگزاری نمایشگاهی آبرومند برای صنایع دام و طیور
	مدال طلای کشاورزی ایران به مونتاگو، برنده جایزه جهانی غذا
	بازار کتابهای کشاورزی؛ گمشده در رونق سیبزمینی سرخکرده
	زمینهایی که از دل آن بنا میروید/ فروش خاک زراعی به چه قیمت؟!
	خوراکیهای مفید و مضر برای سردمزاجها
	حضور شرکت صنایع غذایی سحر همدان در نمایشگاه اگروفود 2015
	اگر ماهی دوست ندارید این مطلب را بخوانید
	سودجویی فرصتطلبان از انبارهای خالی حبوبات

	مرکبات
	مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
	۵۳ درصد خاک ایران قابل کشت است اما فقط ۱۷ درصد میکاریم/ اقتصاد مقاومتی و این همه واردات؟!
	نمایشگاه توسعه صادرات و رونق صنعت دام، طیور و آبزیان در تبریز برگزار میشود
	رشد ۳۰۰ درصدی گازوئیل کشتیهای باری صادراتی بعد از افزایش قیمت سوخت
	وجود 18.7 میلیون هکتار اراضی کشاورزی در کشور
	ما دلال نیستیم !
	بازید حجتی از مجتمع پرورش گاو شیری یک هزار راسی بخش ساردوئیه در کرمان
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